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Minden kedves
olvasónknak
boldog új évet
kívánunk!

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Már csak néhány óra maradt a kedvezőbb vásárlásra

Ma még minden olcsóbb

Egyre nagyobb botrányt kavar az az internetes honlap, amelyen szülészek-nőgyógyászok nevei olvashatók munkahelyük nevével és címével, valamint privát telefonszámaikkal. A www.halapenz.hu-n névtelenül minősítik az orvosok munkáját, leírják, mennyi hálapénzt kérnek terhesgondozásért és egy
szülés levezetéséért. Az oldalon több
szegedi orvos neve is szerepel. Szakértők
szerint bűncselekményt követtek el az
adatokat nyilvánosságra hozók.

TÉMÁINKBÓL
DROGOS GYILKOSOK
ELŐZETESBEN
Előzetes letartóztatásba
helyezték azt a négy
fiatalembert, akik Alsónémedi
határában megölték süketnéma
társukat. A 29 éves áldozatnak
az lett a veszte, hogy rászokott a
kábítószerre, sőt adta-vette is a
drogot. Két, szintén süketnéma
társa és két másik fiatalember
november 22-én kicsalták
Alsónémedi határába egy
szeméttelepre, ahol 53 szúrással
megölték. A rendőröket az egyik
fiú barátnője vezette nyomra,
akire viszont az áldozat
mobiltelefonjának utolsó hívása
irányította rá figyelmüket.
2. oldal
BETÖRTEK A SZEGEDI
SZIMFONIKUSOKHOZ
Betörtek tegnapra virradó éjjel a
Szegedi Szimfonikus Zenekar
Festő utcai székházába, ahonnan
mintegy négymillió forint
értékben hangszereket és
számítógépeket vittek el. A
harsonák, kürtök, hegedűk
mellett Fürst János
szmokingjának is lába kélt.
4. oldal
VELÜNK TÖRTÉNT,
ELMESÉLJÜK
Az újságíró délelőtt a
miniszterrel készít interjút,
délután egy baleset áldozatának
családjával kell beszélgetnie, este
pedig razziára elkísérni a
rendőröket. A pörgő tempó, a
váratlan helyzetek rengeteg
élménnyel fűszerezik életünket.
Gyakran történik olyan sztori,
amit alig várunk, hogy
elmesélhessünk kollégáinknak és most olvasóinknak.
Szilveszter

www.delmagyar.hu

Botrányt kavart
a halapenz.hu
weboldal

törvény a legtöbb esetben a kifizetés esedékességét jelöli meg, ezért általában a
kedvezményes áfakulcsba tartozó, jövő
évre szóló bérletek (busz, uszoda), előfizetések (kábeltévé, újság) és az élelmiszerek
idei megvásárlásával megspórolható a három százalékpontos áfakulcs-emelkedés.

Országos szülészorvosi adatbázis címmel
olyan internetes oldalt nyitottak, amelyen bárki leírhatja pozitív vagy negatív
tapasztalatait orvosáról. A www.halapenz.hu oldal létrehozójának eredetileg az
volt a célja, hogy segítsen a nőknek a legmegfelelőbb szülész kiválasztásában, tájékozódjanak arról, hogy az illető orvos
mennyit és hogyan foglalkozik betegével,
és alkalmanként mennyi hálapénzt kér
vagy fogad el.
Az internetes portálra kontroll nélkül
bárki feltehet információkat, amiket a
weblap szerkesztői városonként csoportosítanak. Az érintettek tudta és hozzájárulása nélkül olvasható az orvosok munkahelyének neve és címe, hivatali és privát
telefonszáma, valamint olyan leírások,
amelyek esetenként sértőek és vádaskodóak. Ugyanakkor az orvost ajánlónak
(vagy éppen nem ajánlónak) csak az e-mail címe jelenik meg fantázianévvel. A számos jogi kérdést is felvető weboldal érthetően egyre nagyobb vihart kavart.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Sokan már tegnap kiváltották jövőre esedékes gyógyszereiket is.

Fotó: Karnok Csaba

Ha nem is sokat, de azért spórol, aki ma még vásárol néhány alapvető cikket. Az
áfakulcsok január elsejei változása miatt ugyanis drágább lesz egyebek mellett az
élelmiszer, a közlekedés, az újság- és kábeltévé-előfizetés, valamint a gyógyszer. Az
áfaváltozás miatt az üzletekben is elindul a nagy átárazási hajrá.
Az áfatörvény változása úgy lép hatályba,
hogy a 2004. január 1-je előtt teljesített
ügyletekre még a régi szabályok vonatkoznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

ma még érdemes egy nagy élelmiszervásárlást beiktatni, elintézni pár, jövő évre
tervezett ügyet, s előrehozni néhány kiadást. Mivel a teljesítés időpontjaként a

Háromszázmilliós beruházás Mórahalmon

ElMszült a leendő l-es felső vezetéke

Hamarosan jönnek
a schengeni normák

Uj trolijárat Szegeden

Az európai uniós csatlakozás miatt szigorodik Magyarország keleti és
déli határainak őrzése, 2004. május elsejével az úgynevezett schengeni határ kitolódik hazánk ezen szakaszára. Emiatt a Kiskunhalasi
Határőr Igazgatósághoz tartozó Mórahalmon jelentősen fejlesztik a
határőrizeti kirendeltséget, megemelik a létszámot, valamint új, a
legszigorúbb követelményeknek is megfelelő objektum épül a jövő év
végéig.
Információink szerint a beruházás 300 millió forintba kerül. Az
épület az új rendőrség mögött lesz. Egyelőre nem tudtak felvilágosítást adni a beruházás részleteiről, így arról sem, mekkora és milyen
műszaki felszereltségű objektumot alakítanak ki.

FÓLSŐVÁROS

MORAVAROS

Részletek a 3. oldalon

Az idén a horror a sláger: rémséges arcok a standokon

Sikollyal indul az új év
Régi hagyomány, hogy hangosan és lehetőleg valamilyen feltűnő kelléket magunkra öltve
megyünk át az új esztendőbe.
Az utcai árusoknál, illetve a
boltokban óriási választék várja
a papírtrombitát, álarcot, szerpentint, konfettit keresőket.
- Hát, nem nagyon látom a különbséget. Talán egy kicsit rémisztőbb vagy, ha nincs rajtad
álarc! - tréfálkozott a Sikoly cím ű film főszereplőjének maszkját felpróbáló haverjával egy fiatalember tegnap délután a szegedi Széchenyi téren. A platánok
alatt felállított standokon az idei
szilveszterre is újítással rukkoltak elő a fröccsöntők.
Horrorálarcok plakáton és standon egyaránt.

Fotó: Karnok Csaba

Folytatás az 5. oldalon

k j A 7-es trolibusz útvonala

Az új trolivonal az SZKT-telepet a Bakay Nándor utcán át Újszegeddel köti össze.
Húsz év után ismét trolibuszvonalat építettek ki
Szegeden. A Bakay Nándor utcai SZKT-telepet
Újszegeddel összekötő új járat a már egyszer használt, ám később megszüntetett 7-es számot kapja.
A forgalom jövő év első felében indulhat meg.
Elkészült az új trolibusz felső vezeték Szegeden, a
Bakay Nándor utcában. A város legmodernebb trolibuszvonalát építette ki a Szegedi Közlekedési Társaság az egykori 5/A járat vonalán.
A most a Bakay Nándor utcában elkészült felső
vezetéket új rendszerű, cseh technológia alapján
szerelték föl. A korábban ismert vezetékekkel
szemben ez nem kígyózik, a huzalok nyílegyenesen

DMgrafika

futnak, és rádiós automatikával működő váltókat
építenek be, amelyen sokkal gyorsabban, biztonságosabban haladhatnak át a járművek. A város
húszmillió forint értékben rendelte meg tőlünk az
építési munkákat - tájékoztatott Dózsa Gábor. Az
SZKT igazgatója elmondta, a napokban érkeznek
meg a Csehországból beszerzett használt, de felújított trolibuszok, így a társaságnak biztosan elég járműve lesz a hálózat bővítéséhez. A 7-es beindításakor ritkítják majd az 5-ösöket, az utazási szokások
felmérése azt mutatja ugyanis, hogy a Csongrádi
sugárúton túl sűrűn követik egymást a trolik.
Folytatás az 5. oldalon
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A rengés harmadolta
Bám térsége lakosságát
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Kasza úgy megy, hogy marad
SZABADKA, ÚJVIDÉK, B E L G R Á D ( M T I )

Földönfutóvá lett helybeliek menekülnek Ránt városából. A lakóházak hetven százaléka összedőlt.
MTI Telehtó/AP/Burhan Ozbilici
Mintegy negyvenezerre becsülte Mohammcd Hatami iráni elnök kedden a Bám városát sújtó
múlt heti földrengés halálos áldozatainak számát.
KERMÁN, BÁM, TEHERÁN (MTI/REUTER)

Mohammed
Hatami a délkelet-iráni Kernián tartomány azonos nevü székhelyén tartott sajtóértekezletén elmondta: a földmozgás a 240 ezres lakosságú
térségben mintegy 120 ezer embert érintett, s ez utóbbiak mintegy harmada odaveszett. A földrengés azonban
„bizonyosan
nem követelt 50 ezer" halálos áldozatot - mondta az iráni államfő újabb, pontosított jelentések
szerint. Előzőleg egy neve elhallgatását kérő magas rangú tartományi tisztségviselő kijelentette,
hogy az 50 ezret is elérheti a földrengésben odaveszettek száma.
A Kermán tartományban található Bám nagy része elpusztult a
múlt pénteki földrengésben. Eddig 28 ezer holttestet emeltek ki
a romok alól és temettek el a dél-

keleti városban. A mentőalakulatok összesen mintegy kétezer
túlélőt találtak az omladék alatt
- jelentette az iráni állami rádió.
Iráni kormányzati illetékesek
keddi becslései szerint akár ötvenezer halálos áldozata is lehet
a délkelet-iráni Bámot romba
döntő földrengésnek. - Várható,
hogy a halottak száma eléri az 50
ezret - mondta a teheráni belügyminisztérium egyik magas
rangú, névtelenségbe burkolózó
hivatalnoka. Hozzátette: - Ha figyelembe vesszük, hogy egy-egy
háznak átlagosan öt lakója volt,
kijelenthetjük: a halálos áldozatok száma ötvenezer lehet. 80
amerikai orvos és ápoló érkezett
Iránba repülőgéppel. A csoport a
leszállás után azonnal Bániba indult. Kanárik éneke mentette
meg két gyermek életét a földrengés által sújtott iráni városban. A segélymunkások felfigyeltek a romok alól hallatszó madárhangokra, és ásni kezdtek. így
találtak rá két gyermekre. Mindkettőjüket kórházba szállították
s a madarakat is kimentették.

Rugalmasabb és hatékonyabb üzletpohtikát kérnek

Felmentett KVI-vezér
BUDAPEST(MTD

László Csaba pénzügyminiszter
hétfőn visszavonta a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság |KVI) vezérigazgatójának és helyettesének
vezetői megbízatását és azonnali
hatállyal felmentette
Molnár
Zoltánt és Bencze Izabellát a
munkavégzés alól - közölte a
Pénzügyminisztérium (PM| kedden. Az indoklás szerint a KVI
feladatai bővülnek a jövő évtől, a

^Íñvitel

i

PM „pedig azt szeretné, ha az intézmény az új esztendőben a korábbinál rugalmasabb és hatékonyabb üzletpolitikát követne". A
pénzügyminiszter, mint a kincstári vagyonért felelős miniszter
pályázatot tett közé a Világgazdaság című napilap keddi számában a KVI vezérigazgatói munkakörének betöltésére. A PM közleménye szerint a vezérigazgató-helyettesi poszt betöltésére a
tárca később ír ki pályázatot.
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Kasza József hétfőn jelentette be, hogy felajánlja lemondását a párt elnökségének,
mert az Együtt a toleranciáért nevű koalíció a
vasárnapi előre hozott parlamenti választáson nem jutott be a parlamentbe.
A 19 szerbiai kisebbségi és regionális pártot
tömörítő választási szövetségnek a VMSZ
volt az egyik megalapítója és meghatározó
pártja. A köztársasági választási bizottság
adatai szerint a választási szövetség a szavazatok 4,28 százalékát kapta, vagyis nem jutott be a parlamentbe. A kudarc okát Kasza
József elsősorban abban látja, hogy Belgrádban, illetve Szerbia középső részén nagyon
kevesen szavaztak a koalícióra. Kasza szerint

Telefonhívás
árulta el
a gyilkosokat

KOLOZSVÁR (MTI)

Megbeszélést kezdeményez az
RMDSZ vezetőségével
Tőkés
László református püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, de az RMDSZ egyik ügyvezető alelnöke szerint ez csak
„erőltetett játék" részéről - írta a
kolozsvári Szabadság. Tőkés sze-

A huszonkilenc éves áldozatnak
az lett a veszte, hogy rászokott a
kábítószerre, sőt adta-vette is a
drogot. Két, szintén süketnéma
társa és további két másik fiatalember november 22-én kicsalták
Alsónémedi határába egy szeméttelepre, ahol ötvenhárom
szúrással megölték, hogy megszerezzék a nála lévő negyven
grammnyi drogot - mondta a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK) alezredese sajtótájékoztatóján. Derzsi Péter hozzátette: a drogra azért volt szükségük, mert mind a négyen szintén
rendszeres kábítószer-fogyasztók
voltak.
A két süketnéma fiú tétlenül
szemlélte a gyilkosságot. A rendőröket az egyik fiú barátnője vezette nyomra, akire viszont az áldozat mobiltelefonjának utolsó
hívása irányította rá figyelmüket. A bűncselekmény után
ugyanis az áldozat telefonját
használták, majd a készüléket eldobták, amit a rendőrök a közelben megtaláltak - mondta. Derzsi Péter közölte: a kihallgatások
során a gyanúsítottak a beismerték a bűncselekmény elkövetését. Ellenük előzetes letartóztatásuk mellett folyik a büntetőeljárás.

rint az EMNT két fontos célt
szeretne elérni: párbeszédet kívánnak folytatni az RMDSZ-szel
és román-magyar kerekasztalt
szándékoznak kezdeményezni.
Válaszként Borbély László parlamenti képviselő, RMDSZ-alelnök kijelentette: a szövetség vezetősége bárkivel tárgyal, „így az
EMNT-vel is".

ra változott.

Leosztott kéményseprőszerep

Mivel a néphit szerint megpillantásuk eleve szerencsét hoz, bátran kérdezzük, mit h o z h a t n a k a kéményseprők az olimpiai évben, 2004-ben? Olvasóinknak családi boldogságot, politikusainknak sikeresebb EU-szereplést a köz érdekében, sportolóinknak minél t ö b b ó r m u t . . .
MTI TPLEFATÓ/AP

Moldova szabadulna a testvéri Romániától

Kapálódzó rokonok
A Moldovai Köztársaság külföldi segítséghez folyamodik, hogy
„megszabaduljon" Romániától
- idézte a Mediafax hírügynökség a moldovai államfőt.
CHISINAU, BUKAREST (MTI)

A román hírügynökség szerint
Vladimir Voronin moldovai elnök hazája egyik független tévéállomásának adott interjújában
kijelentette: „Európában Románia maradt az egyedüli impérium, amely Moldovából, Dobrudzsából és Erdélyből áll." A románok hol testvéreknek mondják magukat, hol azt hangoztatják, hogy segítséget nyújtanak
nekünk Európában. De mi sohasem kértük őket, hogy segítsenek. Ha nem hagynak fel ezzel a
magatartással, a moldovai-román kérdés kilép határaink közül, mert felkérjük a nemzetközi
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közösséget, hogy lépjen közbe.
Más mód nincs arra, hogy megszabaduljunk ezektől a rokonoktól - mondta Voronin. Romániának van elég gondja a gazdasági
fejlesztéssel és az európai integrációs program megvalósításával, vagyis van mivel foglalkoznia ahelyett, hogy a Moldovai
Köztársaság vezetését támadja hangoztatta.
Az utóbbi időben a román sajtó
többször beszámolt róla, hogy
Ion Iliescu román elnök és Adrián Nastase kormányfő olyan kijelentéseket tett a moldovai politikai fejleményekkel kapcsolatban, amelyeket a chisinaui vezetés barátságtalanoknak minősített. És viszont: vezető chisinaui
politikusok nyilatkozatai gyakran váltották ki a bukaresti vezetők ideges reagálását. Az utóbbi 3
évben jelentős „lehűlés" állt be a
két ország viszonyában.

40 milliárd dollárt helyezett el külföldi bankokban

Húszéin beismerte
B 0 R U T (MTI/AP/DPA)

delem esetén fizetendő szerződéses kamat mórtéke 2 0 % -

magyar pártok képviseltették magukat a parlamentben, hol pedig kormányzati szerepkört vállaltak, de a mostani helyzethez hasonló még sohasem volt. A szerb parlament
nemzetileg homogén testületté vált, s a nemzetállami eszme paradox módon most, 2004
küszöbén, a milosevicsi uralom után négy
évvel győzedelmeskedett és érte el beteljesülését. Egy másik írásban az újvidéki lap munkatársa, Sebestyén Imre rámutat arra, hogy a
parlamentbe bejutott, demokratikus oldalról
való pártok között feszülő mély ellentétek
miatt Szerbiára továbbra sem a politikai stabilitás lesz a jellemző. Groteszk helyzet alakult ki: miközben a hágai Nemzetközi Törvényszék két vádlottja - Szlobodan Milosevics és Vojiszlav Seselj - szégyenszemre bekerült a parlamentbe, a kisebbségeknek nincs
helye a törvényhozásban. Sebestyén szerint a
volt rezsim pártjait „az életszínvonalával, a
rendszerváltással elégedetlen, nemzeti büszkeségében sértett Szerbia hívta vissza".

ALSÓNÉMEDI (MTI)

Szerződési

Feltételekben közzétett, k é s e -

pártjának ezentúl a parlamenten kívül kell
képviselnie a vajdasági magyarság érdekeit,
ami az eddigieknél is több erőfeszítést követel tőle. A legnagyobb délvidéki magyar párt
elnöke szerint a választások után nagyon nehéz lesz kormányt alakítani, sőt az is elképzelhető, hogy nem is alakul meg a kabinet.
Ha mégis sikerül kormányt alakítani mondta Kasza annak nem lesz könnyű feladata, instabil környezetben kell majd tevékenykednie, ezért nem is lesz hosszú életű.
•
Amióta többpárti választásokat tartanak
Szerbiában, még nem fordult elő, hogy ne lett
volna magyar képviselő a szerb parlamentben - írja a szerbiai parlamenti választásról
szóló kommentárjában az újvidéki Magyar
Szó. A lap főszerkesztője, Kókai Péter rámutat, hogy a kisebbségek parlamenti képviseletének tekintetében Szerbia ma hátrább van,
mint bármikor az elmúlt másfél évtized során. Emlékeztet arra, hogy eddig vajdasági

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a négy fiatalembert, akik
Alsónémcdi határában megölték süketnéma társukat - közölte a rendőrség kedden.

„Erőltetett játék"?

Az Invitel Távközlési Szolgálta-
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A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége nem fogadta el a lemondását

Kasza József marad a Vajdasági Magyar
Szövetség élén. A pártelnök azt közölte
kedden a párt elnökségi ülése után, hogy a
testület nem fogadta el lemondását.

UYOTA

L D •

Szaddám Húszéin volt iraki diktátor elismerte, hogy hatalmának megdöntése előtt dollármilliárdokat helyezett el külföldi
bankszámlákon, s megnevezte a
pénz kimenekítésével megbízott
személyeket is. A fogvatartóinak
szolgáltatott információkról az
iraki kormányzótanács egyik
tagja számolt be. Ijád al-Alavi
nyilatkozata az as-Sark al-Auszat, valamint az al-Haját című,

londoni arab nyelvű lapokban jelent meg. Al-Alavi elmondta:
Húszéin összesen mintegy 40
milliárd dollárt helyezett el
Svájcban, Németországban, Japánban és más országban. A politikus Libanonban tett magánlátogatásakor nyilatkozott Bejrútban. Mint mondta, a hatalmától
megfosztott elnök információkkal szolgált arról is, hol találhatók a koalíciós erők elleni támadásokat végrehajtó felkelők fegyver- és lőszerraktárai.

RÖVIDEN
MORI IRATOK
Megkezdődött az iratok
ismertetése a móri bankrablás
ügyében kedden. Zsombok
György ezredes közlése szerint a
keddi iratismertetés a nyolc
halálos áldozatot követelő móri
bankrablással gyanúsított Kaiser
Ede és Hajdú László más ügyben
érintett bűntársáról szól. A
rendőrség szerint az összegyűlt
bizonyítékok mind a hat ügyben
elegendőek a vádemeléshez.
JUHÁSZ FERENC UTÓDJA
Medgyessy Péter n e m keresi
Juhász Ferenc honvédelmi
miniszter utódját, így ez a
miniszterelnöknek a
washingtoni nagykövettel
folytatott megbeszélésén sem
került szóba - mondta Gál J.
Zoltán kormányszóvivő.
BÜNTETÉS AZ MTV-NEK
Számos határozatában összesen
több mint hetvenmillió forintos
büntetést szabott ki az elmúlt
másfél hónapban a Magyar
Televízióra a médiahatóság; a
szankciók zöme a Napkeltét
érinti - erősítette meg egy, az
ORTT-hez közelálló forrás.
JAROSS-LISTÁK

Ideiglenes bizottságot hozott
létre Hiller István kulturális
miniszter a II. világháború
idején haláltáborokba hurcolt
áldozatok névsora, az
úgynevezett Jaross-listák
félkutatására - közölte a tárca
sajtóirodája. A holokauszt 60.
évfordulója kapcsán felállított
testület feladata az 1944-ben
összeállított névsorok sorsának
minél pontosabb feltárásamondta Olt Boglárka
sajtófőnök-helyettes.

Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÓRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDŰS SZABOLCS (mellékletek!, M1SKOLCZI RÓBERT (fotó), OLÁH ZOLTÁN (hír és információi,
SÜLI JÓZSEF (sportI • Délvilág szerkcsztőségvczctö: ÚISZÁSZI ILONA • Kiadő és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 1 53. Telefon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fax: 61/567-881. Sportrovat: 62/567-882. Interneteim:
www.dclmagyar h u * E-mail: szerkesztőséget delmagyarszegcd.hu * 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tél./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. TilJIax: 62/213-198.
6600 Szemes, Kossuth u. fi. T I. 63/401-024. Tel /fax: 63/314-838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galériai Tel./fax: 63/481-010. * KIADTA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERIESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ * Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA. * Kiadói
titkársági lux 62/442-958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. * Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Ttlefon: 62/466-847. * Terjesztési vezető: KÓT1 ZOLTÁN. Terjesztés. 62/567-864. Tkrfesztési zöldszám: 06/80/821-821.
Előfizetési dl; egy hónapra 1355 Ft IDélmagyarországl, 1255 Ft (Délvilág) * Árus terjesztés: Délhír Rt * ISSN 0133-025X (Délmagyarorszigl, ISSN 1416-0099 (Délvilág) * A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

« A K T U Á L I S »

SZERDA, 2003. DECEMBER 31.

3

Háromszázmilliós határőrségi beruházás Mórahalmon

Jönnek a schengeni normák
Az uniós csatlakozás miatt jelentősen fejlesztik a déli határszakaszt. A létszámot mind a
két határőr igazgatóságon folyamatosan emelik, és jövőre új
épületbe költözik a Mórahalmi
Határőrizeti Kirendeltség is. A
beruházás mintegy 300 millió
forintba kerül.

FEKETE KLÁRA

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az európai uniós csatlakozás miatt szigorodik Magyarország keleti és déli határainak őrzése, 2004.
május élsejével az úgynevezett
schengeni határ kitolódik hazánk
ezen szakaszára. Emiatt a Kiskunhalasi Határőr Igazgatósághoz tartozó Mórahalmon jelentősen fejlesztik a határőrizeti kirendeltséget, megemelik a létszámot,
valamint új, a legszigorúbb követelményeknek is megfelelő objektum épül a jövő év végéig. Információink szerint a bemházás 300
millió forintba kerül. Az épület az
új rendőrség mögött lesz.
A mórahalmi kirendeltségen
tegnap még nem tudtak felvilágosítást adni a beruházás részleteiről, így arról sem, mekkora és
milyen műszaki felszereltségű
objektumot alakítanak ki.
- Egyelőre mi is csak annyit tudunk, hogy a jövő év végéig fel
kell épülnie a kirendeltség új
épületének - mondta Meleg
Zsolt főhadnagy, a mórahalmi
határőr-kirendeltség
parancsnokhelyettese.
A főhadnagy megjegyezte,
nemcsak az épületet köszönhetik az uniónak, hanem számos

Éjszakai
műszak

A mórahalmi határőröknek eddig is bőven akadt dolguk.
új technikai eszközzel is gyarapodnak, illetve már gyarapodtak
is. - Már kaptunk csapatszállító
Mercedes kisbuszt, valamint Suzuki személygépkocsit. Emellett
Phare-program keretében három
éjjellátó készüléket, új útzárat,
lépésérzékelő készüléket, valamint egy GPRS rendszert is a
rendelkezésünkre bocsátottak.
A mintegy 24 kilométernyi határszakaszért felelős kirendeltségnek nemcsak az eszközállománya bővült. - A korábbinál
hattal több határőr teljesít nálunk szolgálatot, jelenleg harmincötén vagyunk. Természetesen ez a létszám még mindig kevés egy ekkora határszakasz őrzéséhez, viszont a szegedi határ-

vadász
század
rendszeresen
nyújt segítséget, így kijelenthetem: gond nélkül el tudjuk látni
a feladatunkat - tette hozzá a főhadnagy. A csatlakozás miatt tovább gyarapodik a létszám, de
hogy mennyivel többen szolgálnak majd a mórahalmi határszakaszon május elseje után, arra a
parancsnokhelyettes
egyelőre
nem tudott válaszolni.
A Csongrád megye romániai
határszakaszáért felelős Orosházi
Határőr Igazgatóságon Stübe Ferenc rendészeti igazgatóhelyettes
elmondta: az igazgatóság területéhez tartozó majd' 46 kilométernyi szárazföldi és valamivel több
mint 22 kilométernyi vízi határszakasz őrzésében jelentős válto-

Az átárazások éjszakája lesz az elsejéről másodikára virradó
azokban az üzletekben, amelyek ezen a szégyenlős, ünnepek között megbújó napon kinyitnak. Vagyis jobbára csak az élelmiszert
árusító kisboltokban és hipermarketekben mennek be dolgozni a
szokásosnál is korábban a kereskedők. Nincs más hátra, hiszen
ma még a régi árakon keli kínálniuk a portékájukat, s mivel elsején nem nyithatnak ki, kénytelenek éjszakai műszakot elrendelni az ominózus pénteki nagy nyitás előtt.
Sejteni lehet, hogy nem lesz könnyű dolguk, mert ilyen mérvű
és mértékű áremelkedésre nem volt példa az elmúlt évtizedben.
Mindermek az oka a 12 százalékos kedvezményes áfakulcs megszűnése. Amit a magyar ember úgy fordít le közérthető nyelvre,
hogy 1. ez az év is jól kezdődik, 2. naná, hogy minden drágább
lesz. Megnyugtatásképpen azt olvastam valahol, hogy nem kell
rögtön a legrosszabbra gondolni, a hipermarketek ugyanis félnek
a januári-februári pangástól és attól, elveszíthetik
vásárlóikat,
ezért áralkut kötöttek a gyártókkal. Ami állítólag arról szól, hogy
a szállítók egy icipicit olcsóbban adják év elején a terméket, az
Fotó: Káinok Csaba áruházláncok pedig egyelőre csak alig észrevehetően
emelnek
árat.
zás nem lesz. - Az elmúlt években
Ugyanezt azonban nem tehetik meg a kisboltosok, azok a keszámos fejlesztést hajtottunk
reskedők, akik nem képesek az árakkal játszadozni és kénytelevégre, így felkészülten várjuk a
nek már az év második napján többet kérni tőlünk. De a hipercsatlakozást. Technikai szemmarketekben is legfeljebb egy vagy két hónap laufot kaphatunk,
pontból már most megfelelünk a
utána náluk is bekövetkezik az elkerülhetetlen: a 2004-es nagy
legszigorúbb előírásoknak, álloáremelés. A következményeket
ma még nem látni előre. Egyes
mány szempontjából azonban
szakértők azzal számolnak, hogy az emberek spórolni kezdenek,
még nem állunk túl jól - közölte
minden luxusnak minősíthető szokásuknak búcsút intenek, máaz ezredes. Az igazgatóságon jesok szerint azonban továbbra is mindent ugyanúgy megveszünk,
lenleg 1900 határőr teljesít szolmint eddig, s nem marad egy fitying tartalékunk sem.
gálatot, a schengeni követelméEzen a héten mindenesetre még föladok egy (egy?) lottót, és aznyek szerint 2200-ra volna szükzal vigasztalom magam, ennek a szelvénynek biztosan nem
ség. - Folyamatosan növekszik az
megy föl az ára januárban. Ugyanez viszont nem mondható el a
állomány. lövőre a tervek szerint
jövő karácsonyi fenyőfáról, legalábbis kedvenc árusom már idén
száznál több új határőr teljesít
a 2004-es leendő árakkal riogatott. Igaz, eddig minden évben azt
majd szolgálatot az igazgatósáis elmondta, hogy jövőre már nem látom viszont, kiszáll a buligon. Mire csatlakozunk a schenból, mert nem hoz pénzt a fenyőbiznisz, mégis minden évben tageni határrendszerhez, addigra
lálkozunk. Ennyit arról, mit nevezhetünk fogódzónak a mai vilétszámban is elérjük a kívánatolágban.
sat - jegyezte meg Stübe Ferenc.

Már csak néhány óra maradt a kedvezőbb vásárlásra

Szülészek mobilszáma mellett a hálapénz nagysága is olvasható

Ma még minden
olcsóbb, mint jövőre

Awww.halapenz.hu és a botrány
Folytatás az 1. oldalról

Szakértők szerint felmerül a jogosulatlan
adatkezelés vétsége és személyiségi jogok
bűntette.
A szegedi orvosok közül Sári Tamás neve
szerepel a legtöbbször. Legtöbben pozitívan nyilatkoznak munkájáról, mindössze
egy nő írt róla kritikusan. A szülész szerint a weboldal alapötlete jó volt, hiszen a
választás megkönnyítését tűzte ki céljául,
ráadásul a véleményekből ők, orvosok is
tanulhattak.
Sári doktor azt mondta, a róla leírtaknak egy tekintélyes része nem felel meg a
valóságnak. Ami számára különösen bántó, annak ellenére, hogy neki az az elve,
hogy nem kér hálapénzt, összegszerűen
megjelentették, mennyibe kerül nála egy
"tegnap a szegedi Sajtóházban is sokan előfizettek lapjainkra, a
Délmagyarországra és a Délvilágra.
Folytatás az 1. oldalról

Legalábbis elméletben, mert a
gyakorlat sok helyütt mást mutat. A Fürdővizek Szeged Kft -nél
például nem érdemes most vásárolni, hiszen szezonbérleteik októbertől májusig tartanak, így aki
spórolni akar és az idén megveszi
a 12 százalékos kulcsú fürdőbérletet, azt csak májusig használhatja. A legtöbb havi, heti és napilap kiadója már hónapokkal
ezelőtt felkészült az áfaemelkedésre, így 2004-re vonatkozó előfizetési áraikat már korábban kialakították, jellemzően beleépítve azokba az áfanövekedést is.
Az élelmiszer és napi fogyasz-

Fotó: Karnok Csaba

tási cikk kereskedelem érdekesen alakul majd a 12-ről 15 százalékosra növekvő áfakulcsok
hatása. A változásra a külföldi
és hazai kereskedelmi láncolatok javarésze ugyanis igyekszik
úgy reagálni, hogy a vevőket
egyelőre ne sokkolja - a szokásos januári áremelések mellett a kulcsok változásából adódó árnövekedés.
Az üzletekben tehát december
31 -én még a régi, január másodikán viszont már az új árakat kell
alkalmazni. Éppen ezért a boltokban általában rendkívüli éjszakai műszakban oldják meg az
árazást és a leltárt.
O. KK.

wrww. /

Minden kedves ügyfelünknek
és olvasónak eredményes,
¿áklnÉfe
boldog új esztendőt kívánunk!
Gumiabroncsban a leg...

szülés. Azt is nehezményezte, hogy az oldalon megtalálható a privát mobiltelefon
száma is.
Koloszár Sándor adjunktus nem ért
egyet, hogy van ilyen internetes oldal. Annak ellenére ez a véleménye, hogy róla csak
jókat írtak. Mint mondta, akár pozitív,
akár negatív véleménnyel vannak a nők orvosaikról, ezeket nem lenne szabad kiteregetni. Ha mindenképpen ilyen oldalt akarnak működtetni, véleménye szerint megjelenés előtt az orvos beleegyezését is ki kellene kérni.
Mészáros Gyula úgy fogalmazott, akár azt
is mondhatná, hogy milyen jó ez a weblap,
hiszen róla pozitívumokat írtak, ám mégsem ez a véleménye. - Demagógia, hogy ez
az oldal segít orvost találni, hiszen ha vannak pozitív és negatív vélemények is valaki-

ről, az ugyanúgy bizonytalanságban tartja a
szülészt keresőket.
Mészáros doktor szerint ez arra jó, hogy
az oldal kitalálója jól meggazdagodjon rajta, ugyanúgy, ahogyan például - szerinte Kende Péter a Mik vagytok ti, Istenek? című könyvvel.
Hajnal Ferenc, a Csongrád Megyei Orvosi Kamara elnöke még nem hallott az
oldalról, de azt mondta, utánanéz és ha
úgy látják, szükség esetén megteszik a
megfelelő lépéseket. Véleménye szerint a
weblapnak már a címe is provokáló, tartalmilag pedig tisztességtelen.
Mint
mondta, amíg nem olvasta, érdemben
nem tud róla nyilatkozni, de úgy gondolja, egy orvos megítélése nem webchatting
kérdése.
TÍMÁR KRISZTA

A récék okozták az olaszok vesztét
Engedély nélkül 66 csörgő récét
akart Magyarország területére
behozni négy olasz vadász a
röszkei határátkelőhelyen. A vadászok ellen eljárást indítottak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Négy olasz vadász egy Fiat Ducato kisbusszal jelentkezett belépésre tegnap reggel a szerb-magyar határon, Részkénéi. A vámon bejelentették, hogy lőtt, fagyasztott madártetemeket akarnak átvinni az országon. A mintegy kétszáz madár közül azonban nem rendelkeztek 66 csörgő
réce szállításához
szükséges
származást igazoló, valamint állategészségügyi és nemzetközi
engedéllyel.
A csörgő réce egyébként Magyarországon is kilőhető, ám
az országba való behozatalához, illetve kiviteléhez engedélyek szükségesek. Mivel a vadászok ezzel nem rendelkeztek, a vámhivatal természetkárosítás miatt eljárást indított
ellenük. Az összesen 660 ezer
forintot értékű madártetemet
lefoglalták.

A lefoglalt récék tekintélyes helyet foglalnak el a betonon.

Fotó: Gyenes Kálmán
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KORKÉP
MORAHALOM. Az E75-ÖS főút
mórahalmi elágazásánál lévő
romos buszmegállóban kuporgó
családra figyeltek fel kedd
hajnalban a járőröző határőrök.
Az iráni házaspár ötéves fiúkkal
érkezett hazánkba. A
menekülteket a mórahalmi
határőr-kirendeltségre vitték.
Kiderült, hogy Törökországból
kamionnal érkeztek hozzánk, de
arról fogalmuk sem volt, melyik
európai országban is vannak. A
családnál összesen kilencven
eurónyi pénz, valamint öt
hátizsáknyi ruha volt. Ügyükben
a vizsgálat jelenleg is tart.
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Zenés óévbúcsúztató szilveszteri hacacáré a színházban

Nettit és Tosát beköltöztethetik a villába

Van, ami Amerika!

Vásárhelyi házaspár
és a Való Világ
Akár két Csongrád megyei játékos is bekerülhet a Való Világ
3 játékába. A ma esti bcszavazóshow-ban ugyanis egy hódmezővásárhelyi házaspár küzd
másik két párral a villába jutásért.

RÖSZKE. Közokirat-hamisítás
miatt tartóztattak fel a közúti
határátkelőhelyen a hét elején
egy szcrb-montcnegrói
állampolgárt. A férfi ugyanis a
határőrnek egy hamis francia
útlevelet adott át ellenőrzésre.
Az utast nem engedték magyar
területre, visszairányították
Szerbia-Montenegróba.
SZEGED. A Szegedi
Rendőrkapitányságon (Párizsi
korút 16-22.) ma a
megszokottól eltérő időben tart
nyitva az igazgatásrendészeti
osztály. Az ügyfeleket 8 és 12 óra
között várják.

Próbál a tánckar.

Fotó: Schmidt

Janik László színművész rendezésében Van, ami
Amerika! címmel kétrészes zenés óévbúcsúztató
szilveszteri hacacárc kezdődik ma 17 és 21 órától
a Szegedi Nemzeti Színházban.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt években nehezményezte a közönség,
hogy a színház szilveszterkor zárva tartott. Korábban az év utolsó napján általában johann Strauss
remekmüvét, A denevért játszotta a társulat. Az
örökzöld operett fináléja mindig igazi óévbúcsúztató hangulatot generált. Ma este Van, ami Amerika!
címmel zenés szilveszteri hacacáréra várja a teátrum a nézőket. A gálaműsorban részletek hangzanak el a Chicago, a Godspell, a West Side Story, a
Grease, a Fame és A dzsungel könyve című musicalekből, életre kel Hacsek és Sajó, az est rendezője, Janik László színművész A három nővér címmel
egy bohózatot is írt.
KAMARAERDŐ - SZEGED. Hét
futam után összegezett
végeredményt hirdettek a
Budaörsön, a kamaraerdei fedett
görkorcsolyapályán tartott
országos bajnokság évzáróján.
Ezen a 18 év fölötti profi
kategóriában induló szegediek
szép eredményt értek el. Batári
Gábor első, míg Veréb Róbert
harmadik helyen végzett. A
bajnokság három helyszínének
Debrecen adott otthont, de egy
alkalommal Szegeden is rajthoz
álltak a görisck
ÚJSZENTIVÁN. Évzáró
képviselő-testületi ülést
tartottak a napokban a
községben. Ezen módosították a
költségvetési rendeletet,
meghatározták a jövő cvi
közüzemi díjakat, valamint
értékelték az idei esztendőt a
képviselők. Az önkormányzat
2003-ban több esetben is sikeres
pályázatot nyújtott be. Ötmillió
forintot nyertek egy
szolgáltatóközpont felépítésére,
ebben kapnának helyet az
egészségüggyel, illetve idősek
szociális ellátásával foglalkozó
irodák is. A Gyermek-, Ifjúsági
és Sportminisztériumtól egyszer
ötmillió forintot kaptak a volt
laktanyában működő lovaspálya
nemzetközi szintűvé
alakításhoz, valamint 1 millió
300 ezer forintot a sportöltöző
felújításához. Azon települések,
amelyek nevében szerepel a
„Szentiván" szó, megalakították
a Szcntiváni Szövetséget. Ennek
Újszentiván is a tagja. Ennek
köszönhetően még 1999-ben
testvértelepülési megállapodást
írtak alá Cscrhátszentivánnal. A
Hollókőtől öt kilométerre lévő
településen az újszcntiváni
önkormányzat 2 millió 500 ezer
forintos központi és 1 millió 500
ezer forintos megyei
támogatásból ingatlant vásárolt,
amelyen gyermekek üdültetésére
alkalmas központot kívánnak
kialakítani.
ÜLLÉS. Szilveszteri mulatságot
rendeznek a Déryné Művelődési
Házban ma este hat órától. A
vendégeket vacsorával,
élőzenével és tombolával várják
a szervezők.

Andrea

Az önfeledt szórakozást ígérő produkcióban fellép Borovics Tamás, Csengeri Ottilia, Fekete Gizi,
Gábor Géza, Gömöri Krisztián, Janik László, Kocsis Judit, Márkus Judit, Megyeri Zoltán, Pataki
Ferenc, Perjési Hilda, Rácz Rita, Rácz Tibor, Szerémi Zoltán, Vajda lúlia és Varga T. Zsuzsa. Közreműködnek a Szegedi Nemzeti Színház tánckarának tagjai: Boncos Andrea, Domsa Sorin, Kerner
Viktória, Kolep Zoltán. Mátó Éva, Mezei Lajos,
Nemes Roland, Pribék Edina, Óvári Dóra, Takács
Veronika, Taletovics Milán és Varga Iózsef. A zenei
kíséretről Koczka Ferenc szalonzenekara gondoskodik.
A 17 órakor kezdődő első előadás szünetében
egy-egy pohár pezsgővel köszöntik a közönséget. A
21 órai gála - amelynek belépőjegyei 6-12 ezer forintba kerültek - igazi szilveszteri bulinak ígérkezik welcome-koktéllal, pezsgővel, svédasztalos vacsorával. Éjféltől hajnaliga Molnár Dixieland Band
szórakoztatja a vendégeket.

Egy hódmezővásárhelyi házaspár
lesz ma este a Való Világ 3 párbajának egyik résztvevője. Netti és
Tosa másik két párral küzd az élő
műsorban a nézők szavazataiért.
Ha nyernek, a szilvesztert már a
villában ünnepelhetik.
A 27 éves fiatalember és 23
éves párja augusztus óta házasok. Eredetileg nem együtt jelentkeztek a játékra, Netti csak
elkísérte férjét a válogatásra. Ott
kérdezték meg tőle, hogy nem
akar-e ö is jelentkezni, amire
igent mondott. Tizenötezer jelentkező közül kerültek a bejutásra esélyes 39 közé.
Összesen hat alkalommal
utaztak a fővárosba a különböző
meghallgatásokra. Egybehangzóan állítják: nagyon erős a csapat,
mert a műsorkészítők valóban
rendkívül színes egyéniségeket
találtak a jelentkezők között.
Látták már párbajellenfeleiket is,
és úgy gondolják, van esélyük.

Netti úgy fogalmazott, az egyik
pár biztosan a szexszel akarja felhívni magára a figyelmét, de bíznak benne, hogy egy pornószínésznő és egy chipendale-fiú
után kell egy „normális" házaspár is. Hozzátette: ha arra lesz
szükség, ők is felvállalják akár a
húzósabb dolgokat is.
Nem tervezték, hol és hogyan
töltik az év utolsó éjszakáját, hiszen ha a közönség őket választja,
ma este már a villában buliznak.
Netti és Tosa hangsúlyozta,
nem féltik kapcsolatukat, úgy érzik, a villában is hűségesek tudnak maradni egymáshoz, bár
tudják, kihívás lesz a többiek
számára, hogy azt hangoztatják:
clszakíthatatlanok
egymástól.
Természetesen
gondolkoztak
már azon, hogy házaséletüket
esetleg öt hónapon keresztül a
nyilvánosság előtt élik majd, ám
azt mondták, ez nem zavarná
őket. Sőt: azt sem tartják elvetendő ötletnek, hogy első gyermekük a W-villában foganjon.
A hódmezővásárhelyi párra a
mai napon, a show végéig lehet
szavazni a 06-81-31-31-32-es
számon, vagy SMS-ben a
1799-es számra: Tosa.
TÍMÁR KRISZTA

Harsonák, hegedűk és számítógépek mellett Fürst János szmokingját is elvitték

Betörtek a szimfonikusokhoz
Betörtek tegnapra virradó cjjcl a Szegedi Szimfonikus Zenekar
Festő utcai székházába, ahonnan mintegy négymillió forint értékben hangszereket és számítógépeket vittek el.
A kottatáros fedezte fel, amikor
tegnap kora reggel dolgozni
ment, hogy betörtek a Szegedi
Szimfonikus Zenekar Festő utcai
székházába. - Három harsonát,
két kürtöt és öt hegedűt - szerencsére nem az értékesebbek közül
-, valamint az öt számítógépünket vitték el a betörők, akik barbár módon megrongálták, feltörték a szekrényeket, asztalokat is.
Még Fürst János szmokingját és
a mikrohullámú sütőnket is elvitték.
Mivel a bejárati ajtót nem tudták kinyitni, csak olyan tárgyak
jöhettek szóba, amelyek kifértek a felfeszített ablakrácson. Az
egyik csellót is odakészítették,
de túl nagynak bizonyult. A kárunk mintegy négymillió forint
- összegezte az esetet Gyüdi
Sándor, a zenekar igazgató-karnagya, aki azt is elmondta: az
együttes koncertjeit nem veszélyezteti a bűncselekmény, mert
a hangszerek többségét a muzsikusok mindig magukkal viszik.
Zavar csak az adminisztrációs
munkában lehet, hiszen a napi
ügymenet az ellopott számítógepeken folyt.
A betörést a késő este záruló
próba és a kora reggeli felfedezés
közötti néhány órában követték
el. Valószínűleg három-négy ember összehangolt munkájára volt
szükség a lebonyolításához. A
betörök az irodákban törtek-zúz-

tak, sok nyomot hagytak. Az
egyik szomszéd hallott zajokat,
de nem törődött velük, mert a
muzsikusok általában az éjjeli
órákban szoktak külföldi turnékra indulni, így nem számított
furcsának, hogy pakolnak a székházuknál.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt indított
büntetőeljárást. A rendőrség
várja azok jelentkezését, akik
az üggyel, az elkövetők kilétével kapcsolatban érdemi információkkal rendelkeznek. Jelentkezni lehet személyesen a

rendőr-főkapitányságon (Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24.),
vagy telefonon munkaidőben
az 562-400-as szám 13-40-es
mellékén, munkaidőn túl a
107-es és a 112-es segélyhívószámokon, illetve a Telefontanú 06-80-555-11 l-es számán.
A főkapitány a nyomravezetőnek 200 ezer forint jutalmat
ajánlott fel, nevének titokban
tartása mellett.
Gyüdi Sándortól megtudtuk
azt is, hogy az ellopott hangszerek mint önkormányzati vagyontárgyak, biztosítva voltak. A zenekar tegnap délután, a helyszínelést kővetően már zavartalanul próbált a csütörtöki újévi gálakoncertre.
H. ZS.

Netti és Ibsa, a jelöltek.

Master/oods

Fotó: Tésik Attila

„Sikeres üzlethez jó
termékekre
és jól dolgozó
emberekre
van szükség."
(Id. F o r r e s t M a r s )

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

BIZTONSÁGTECHNIKAI
VEZETŐ
Feladat:
Felelős a cégspecifikus és törvényileg előírt
biztonságtechnikai szabályok megértéséért,
kommunikálásáért
- mind a Masterfoods munkatársak, mind a külső
vállalkozók felé - , valamint
a szabályok betartatásáért.
Rendszeresen biztonságtechnikai képzést tart
a vezetőségnek, speciális kommunikációs eszközöket
fejleszt ki a témában.
Helyszínel a rendőrség a szimfonikus zenekar Festő utcai székházában.

Fotó: Karnok Csaba

Januártól jön a civil alapprogram
A Nemzeti Civil Alapprogramon keresztül az állam a jövö évtől ugyanakkora összeggel támogatja a
civil szervezeteket, mint amekkora támogatáshoz
azok a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából az előző esztendőben jutottak. A hatályos törvény ezen összegről szóló rendelkezése január 1 -jén lép életbe. Az alapprogramról szóló jogszabályt ez év június 23-án fogadta el az Ország-

gyűlés, végrehajtási rendeletét pedig szeptember
24-én hagyta jóvá a kormány.
A törvény - az említett pont kivételével - a kihirdetést követő 15. napon lépett hatályba.
Az alapprogram számára átutalt támogatási öszszeg nem lehet kevesebb, mint a megelőző költségvetési évben a magánszemélyek által ténylegesen
befizetett személyi jövedelemadó 0,5 százaléka.

Az ideális jelölt:
Műszaki diplomával, multinacionális vállalatnál
hasonló munkakörben szerzett 2 - 3 éves gyakorlattal,
kiváló tárgyaló- és döntéshozatali képességgel,
határozott érdekérvényesítő személyiséggel, valamint
tárgyalóképes angolnyelv-tudással rendelkezik.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
önéletrajzát a következő címekre küldheti el:
Masterfoods Magyarország Kft.
Bartha Krisztina
6641 Csongrád-Bokros. 1. kerület, Pf.: 333.
krisztlna. bartha@eu. ettem .co
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Sokan vágytak sulinetes kedvezményre

Szinte már nincs
akciós számítógép
Az év vége felé egyre többen
vesznek számítógépet és alkatrészeket a Sulinet Expressz akció keretében. A kedvezmény
csak akkor vehető igénybe az ez
évi adóból, ha idei dátum áll a
számlán. A sulinetes gépeket
kínáló boltokat ezért szinte kiürítették a vásárlók.
Monitort keresünk. A lényeg,
hogy legalább 17, de inkább 19
collos, azaz jó nagy legyen. Lapunk munkatársa a főiskolás
Ákossal körbejárta Szeged számítástechnikai üzleteit a karácsony
előtti utolsó nagy hajszában, de a
Sulinet-őrület közepén leginkább csak kifosztott boltokat és
fáradt kereskedőket talált. Ákos
korszerűsíteni akarja számítógépét és az akciós monitorok közül választana. Mivel édesanyja
tanárnő, a sulinetes kedvezményt ö veszi majd igénybe. Az
árra nem kell figyelni, az adókedvezmény felső határáig, hatvanezerig bármi jöhet, így elsó a minőség.
Kezdjük a belvárosban, az
Oroszlán utcai Mistral Computerworldben. Az üzlet üres, se vevő, se sulinetes készlet. Minden
más, ami nem része az akciónak,
még kapható. A sulinetes gépek,
alkatrészek azonban gyakorlatilag elfogytak, rendelni sem lehet
már. Az Oskola utcai számítógépbolt viszont tele monitorokkal. Nyugodtan lehetne válogatni, csakhogy ők nem foglalkoznak sulinetes termékekkel, egyáltalán nem szálltak be az akcióba.
Megyünk tovább. A Centrum
háta mögötti kis üzletet is kifosztották a sulinetesek. Ott azt
ígérik, néhány alkatrészt esetleg
be tudnak szerezni, ha megrendeljük. Indulás inkább ismét tovább. A Ricoh-ban, az Attila utcában egyetlen egy darab nyomtató árválkodik már csak a sulinetes termékek közül. Kanyarodjunk vissza, dönti el Ákos. Következő próbálkozás az Eurocat

üzletben, a Mérey utcában. Az
eladó őszinte: nincs már semmijük, a sulinetesek kifosztották a
boltot. Kicsit odébb, a Bartók tér
sarkán szintén csak ígéretet kapunk, hogy rendelnek még monitort.
Ekkor tágítjuk a kört, és Ákos
dönt: egy körúttal kijjebb megyünk. A Media Marktban van
még néhány darab márkás, minőségi monitor, és nagy a készlet
ismeretlen nevű készülékekből.
Ákos egy nap gondolkodási időt
kér, hiszen eddig elment majdnem négy óra nézelődéssel, most
már nem tud jó döntést hozni.
Másnapra viszont kifogy a nagy
áruház is, hiába megyünk vissza:
egy darab márkás monitor árválkodik már csak, az is a földön.
Valaki még előző nap elvitte, de
nem működött, úgyhogy vissza
is hozta. Ismeretlen eredetű,
márkájú és minőségű termékek
azonban még mindig vannak,
Ákos azonban nem bízik bennük. Ugyanígy a Tescóban sem,
ahol szintén inkább az árra és
nem a minőségre kényesek találnak sulinetes eszközöket, bár
akad néhány márkás monitor is.
Tesztszemélyünk itt azonban
úgy dönt, inkább szaküzletben
vásárolna, abban jobban bízik.
Már két nap eltelt, de monitorunk még mindig nincs. Ákos
úgy rendelkezik, hogy indulás
vissza a belvárosba.
A Mérey utcában, a PC Centrumban megtörténik végre a romantikus találkozás: kereslet és
kínálat egybeforr. Találunk egy 19
collos sulinetes monitort, amelyet most gyakorlatilag ötvenezer
forintra kerekíthető áron kínálnak. Az üzlet létrejött, és az eladó
elárulja a monitor titkát. Azért
bukkanhattunk rá, mert valaki
megrendelte, aztán visszamondta, csak már túl későn. Akos a
kétnapi Sulinet-vadászat után
elégedett. Cipeli az óriási dobozt,
és azt fontolgatja, hogy még egy
hálózati kártyát is beszerez.
M. B. I.

Elkészült a leendő l-es felső vezetéke

Új trolijárat Szegeden

A Bakay Nándor utcai körforgalom. Ez a terület is könnyen megközelíthető lesz.
Folytatás az 1. oldalról

A 7-es a régi trolitelepen fordul
meg, o n n a n a Bakay Nándor
utcán halad a nagykörútig.
N e m megy be a zsinagóga elé,
h a n e m ú j nyomvonalat alakítanak ki, hogy a nagy forgalmú

A 7-es vonalon a trolik negyven kilométeres
sebességgel mehetnek majd át a váltón, a régi
vonalakon öttel. Az új váltót rádió adóvevő állítja át, a régit a kocsin átfolyó áram, ehhez pedig nagy áramerősségre van szükség. Előfordul,
hogy csak úgy tudják kitéríteni a váltót a sofőrök, hogy nyáron is bekapcsolják a fűtést, és
behúzott kézifékkel nyomják a menetpedált,
hogy a jármű minél nagyobb áramot vegyen
föl. Közben a tükörből kell figyelniük, hogy az

HÍREK
AZ APEH
NYITVA TARTÁSA
Az APEH Csongrád Megyei
Igazgatósága tájékoztatja az
érdeklődőket, hogy az
ügyfélszolgálatok ma 8 - 1 2 óráig
nyitva tartanak, 2004. január
1 - je és 4-e között azonban nem
fogadnak ügyfeleket.

érvényességéről
szóló tájékoztatás ugyanis
kizárólag a Volán
nyugdíjasainak szólt. Eszerint
az idei szabadjegyek
2004. január 31-éig
érvényesek, a jegyek
cseréjét 2004. január 15-én
Fotó: Karnok Csaba kezdik el.

Átmeneti szállás és a törvény
A szegedi hullámtérben tavasz
óta élő hajléktalan pár, Feri és
Piroska esete ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy Szegeden hiányzik a hasonló helyzetbe kerülő családokat befogadó
átmeneti otthon. A nevelőszülőkhöz adott gyermekeik visszaszerzéséért küzdő hajléktalanoknak sok jó szándékú olvasónk ajánlott segítséget, de a
megoldás nyilvánvalóan nem
ez, hiszen Ferin és Piroskán kívül még jó néhányan választották kényszerűségből lakhelyül a
Tisza-part sűrűjét, vagy a városkörnyéki kiserdőket.
Kalmár Ferenc önkormányzati képviselő lapunk kérdésére el-

mondta: rókusi választókörzetében legalább ötven olyan családról tud, amelyek hasonló, nehéz
helyzetbe kerültek, s számos
olyanról, amelyeket már a közeljövőben fenyegethet a hajléktalanság réme. Hozzátette, hogy
már az előző önkormányzati
ciklusban is javasolta a közgyűlésben a családoknak fönntartott, átmeneti szálláshely létesítését, a 2002-es választások
után az újonnan megválasztott
önkormányzat előtt is fölszólalt
ez ügyben. Hiába: érdemben
sem a korábbi, sem a jelenlegi
képviselők nem tárgyaltak a
terv megvalósításának lehetőségeiről.

ki a Mars téren, a vásár bejáratánál.
A Bakay Nándor utca környékét eddig közvetlen buszvagy trolijárat nem kötötte
össze a Belvárossal. A „hetessel" könnyebben megközelíthetővé válik az okmányiroda.

áramszedő a megfelelő vezetékre került. Külföldön megengedett, hogy egy kis lámpa világítson a szedőkön, hogy éjszaka, ködben is lássa a sofőr, hogy rendben halad-e. A legkorszerűbb trolikon pedig egy monitor van a műszerfalon, a kocsi tetejére pedig kamerát szereltek,
az mutatja, hogy fut a szedő a felső vezetéken.
Nálunk a tükörbe meredve szabad szemmel
kell észrevenniük, a lámpát n e m engedik meg
a hatóságok.

Ha a Tisza Volán valóban a Bakay N á n d o r utca végén építi
föl ú j távolsági autóbusz-pályaudvarát, akkor a n n a k megközelítéséét is segítik a trolibuszok.
Áramot a 3-as villamos vonaláról, a Kálvária térről kapnak
majd a 7-esek, itt földbe süllyesztették a korábbi légkábeleket.
Teljesen újjá kellett építeni a tápláló vezetékrendszert, mert a légkábeleket az 5/A-s troli leállítása,
azaz a tápláló szakasz feszültségmentesítése után végig ellopták.
A 7-es trolinak nagyrészt már
kész a vezetéke, a forgalom azonban csak jövő nyáron indulhat
meg. Át kell még építeni a nagykörút fölött a vezetékeket is, ami
jóval bonyolultabb feladat, mint
a Bakay utcai szakaszon.
MOLNÁR B. IMRE

Minden kártya ezt mutatja

adott okot: a szabadjegyek

Hajléktalanná vált családok befogadására alkalmas átmeneti otthon létesítését tervezi a szegedi önkormányzat. A programot a
megyei közgyűlés döntése után, tavasszal fogadhatja el a városi
képviselő-testület.

Mars téren legyen a megálló.
Mielőtt az Attila utcába befordulna, megáll a Gulyáscsárda
előtt. U t á n a az 5-ös vonalát
követve halad tovább Újszegedre, és a gyermekkórháznál
fordul meg. A másik irányban
szintén új megállót alakítanak

Fotó: Schmidt Andrea
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CSAK A TISZA VOLÁN RT.
NYUGDÍJASAINAK
Egy tegnapi, a Tisza
Volán Életképek mellékletben
megjelent felhívás félreértésre

Kapósak voltak a sulinetes termékek.
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- A szociális és a gyermekvédelmi törvény is előírja gyermekes családok átmeneti elhelyezésére alkalmas otthonok
létrehozását - tájékoztatta lapunkat Novkov Veszelinka,
a
szegedi önkormányzat szociális irodavezetője.
A jogszabály azt is tartalmazza, hogy a szálláshelyeket az
érintett települések nagyságához
mérten kell kialakítani.
Ennek megfelelően a szegedi
önkormányzat 2008-ig szóló
szociálpolitikai tervezési koncepciójában szerepel a családok
átmeneti otthonának terve is.
Az egyelőre elvi szinten megfogalmazott program a megyei tervek jóváhagyása után, várhatóan 2004 első negyedévében kerülhet a szegedi képviselő-testület elé.
NY. P.

Vénusz esztendeje jót hozhat
A V é n u s z éve lesz a 2004-es év, a Vénusz a szerelem bolygója, Vénusz a szerelem i s t e n n ő j e
volt. Hatása az e l ő t t ü n k álló évben is megmut a t k o z i k - m o n d j a Vámosi Erika okleveles jósnő, akit Vásárhelyen, Szegeden egyaránt ism e r n e k . A h o r o s z k ó p előrejelzését h á r o m f é l e
kártyával is ellenőrizte a jósnő, s m i n d h á r o m
ugyanezt jelzi.
- Mindenki számára átlagnál jobb lesz a jövő év,
sikeresebb, mint az idei vagy a tavalyi, de a Bak,
az Ikrek és az Oroszlán jegyében születetteknek
főképpen. Háromféle kártyával dolgozom, magyar, cigány kártyával és pasziánsszal, mindhárommal ellenőriztem a horoszkóp előrejelzését,
és mind megerősítik ezt - hívja föl az ezoterikus
érdeklődésű emberek figyelmét Vámosi
Erika,
aki Vásárhelyen, Szegeden egyaránt tevékenykedik. Hozzáteszi: a Nyilas jegyében születetteknek azonban vigyázniuk kell a balesetekre - közlekedési, háztartásbeli egyaránt - , főleg az év
második felében.

Az említettek egyébként messze n e m jelentik, hogy egy bizonyos, jelzett időszakban mindenképp bekövetkeznek pozitív vagy negatív
események. - Amennyiben egy adott intervallumban, valamilyen szempontból „jó" jegyűnek
számító ember, értesülve az év számára - elvileg - k i t ű n ő voltáról, n e m tesz s e m m i t a sikerért, akkor a lehetőségek n e m fognak bekövetkezni, beteljesületlenek maradnak. A valószínűségnek, hogy m o s t „könnyebben" bejöhet a
siker, m i n t egyébként, fokoznia kellene az erre
való törekvést. Bizonyos mértékű, nélkülözhetetlen „saját m u n k a " , „hozzáadott érték" nélkül a szerencse úgy viselkedik, m i n t egy meteorit: csak megközelíti a Földet, s elsuhan mellette, sok esetben még csak t u d o m á s t sem szerzünk ittjártáról.
A bekövetkezést vagy be nem következést ezoterikus eszközökkel is lehet segítheti, teszi hozzá a
jósnő. Ilyen a mágia - persze, nem a fekete, hanem
a fehér.
F.CS.

Az idén a horror a sláger: rémséges arcok a standokon

Sikollyal indul az új év
Folytatás az 1. oldalról

Most a népszerű amerikai horrorfilm főhőse a sláger. Tavaly
még bin Laden, illetve Bush
maszkban rohangáltak a szegediek.
Úgy látszik, 2003 utolsó napjaiban a rémisztés lesz a fő attrakció. Az utcai árusok számtalan ördögpofát, szörnymaszkot
és farkasember fejet kínálnak
350 forintól 1400 forintig. A boltokban viszont „aranyosabb" figurákat találnak a vevők. A hipermarketekben már 140 forintért is hozzá lehet jutni bohóchoz, báránykához, vagy egy kicsit nehezen felismerhető Darth
Wader álarchoz.
Szilveszterkor a háziasszonyok
„kedvencének" számít a konfet-

ti. - Nincs annál jobb, mikor kótyagos fejjel a szőnyeg szálai közül porszívózom ki a színes kis
papírokat. Szóval, nem veszünk
és kész! - szögezte le ellentmondás nem tűrően egy édesanya fiának. A kamasz még tett néhány
erőtlen próbálkozást, de végül is
a konfettis zacskó az asztalon
maradt.
- Szerencsére a cuccaim nem
romlandóak, jövőre is lesz szilveszter. Igaz, hogy akkor már
nem egy százasért fogom adni a
konfettit - jegyezte meg az árus.
A bolondos jelmezeken kívül
fontos kellékek közé tartoznak
még a „zajkeltő" eszközök is.
Tegnap gyorsan fogytak a papírtrombiták és a műanyag hajókürtök is.
K.T.

Papírtrombiták, álarcok, konfettik minden mennyiségben
kaphatók.

Fotó: Karnok Csaba

SZTORIK, AMELYEK DOLOGVÉGZÉS KÖZBEN ESTEK MEG

Velünk történt, rólunk szól
Rabmellény

Sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy az újságírók munkája ne lenne változatos.
Ettől is szép ez szakma. Naponta változó feladatokat kell megoldania. Délelőtt még egy
miniszterrel készít interjút, délután pedig egy baleset áldozatának a családjával kell
beszélgetnie, este pedig razziára elkísérni a rendőröket. A pörgő tempó, az újabb
helyzetek rengeteg élménnyel fűszerezik a tollforgatók életét. Természetesen gyakran
történik a médiamunkással olyan sztori, amit alig vár, hogy a szerkesztőségbe beérve
elmesélje kollégáinak, hogy megnevettesse őket. Nos, ezekből a vidám történetekből
nyújtunk át most egy csokorral kedves olvasóinknak.

Székhelyi és a légkondi
Június eleje
volt, szokatlanul
meleg, a frissen kinevezett szegedi színidirektorhoz mentem. Hogyne
ismertem volna Székhelyi Józsefet - de még sose adott
nekem interjút. Igaz, nem is
kértem, valahogyan így jött ki
a lépés.
Ült az elődjéről rámaradt
barna bőrfotelben, de mintha
az elődjéről rámaradt azonos
színű - azért sem mondom
meg, miben ült volna. Gyűrögette az arcát, egyik cigarettát a másik után szívta, fáradt volt, de beszélt, beszélt.
Például ilyen mondatokat adakozó hajlamú (lásd fönt)
elődjéről: „További együttműködést ajánlottam neki, de
mélyen fájlalom,hogy egy tehetséges, ambiciózus fiatalember helyett egy személyiségzavaros fiatalember ámok-

futását tapasztalom, aki a nárcizmus üldözöttjeként mániákus postabontásaival folyamatosan hozza lehetetlen
helyzetbe állítólag hőn szeretett egykori munkatársait,
egyszerre megsértve mindenkit."
Nem volt nálam magnó, de
tudok gyorsan jegyzetelni. A
szerkesztőségben átnéztem a
feljegyzéseimet, láttam, hogy
a direktor szavainak a negyedét sem adhatom vissza a rendelkezésemre álló szűkös lapfelületen. Az ember ilyenkor
„lefordítja" a mégoly kiválóan
fogalmazó alanyt is, az űjság
oldalai nem gumiból vannak.
A fönti barokkos helyett olyasmit írtam: „Együttműködést
ajánlottam neki, de nyilvánosságra hozott sértegetései ezt
lehetetlenné tették." E-mailben átküldtem a kész anyagot,
hogy megjelenés előtt ellenőrizze. Telefonált, hogy faxol-

jam. Kisvártatva megint telefonált, hogy fogjam a tollat,
diktál... És az én rövid mondatom helyett bemondta az ő
hosszú mondatát. Nemcsak
ezt az egyet. Szinte mindet. A
„telefoninterjúban" még a kötőszavai is ugyanazok voltak,
mint „élőben".
Kikönyörögtem a szerkesztőtől a nagyobb terjedelmet.
Hazatérve erős melankóiiában bekapcsolom a tévét. Reklám. Ismerős a hang! Odanézek, Székhelyi reklámozza a
légkondit. Uramatyám! A felismerés villámcsapásként hasított belém. Amikor megérkeztem az interjúra és leültünk ama barnákba, körbenéztem a direktori szobában
és jópofán megkérdeztem: Mi
az, nem futja a színháznak egy
légkondira?
Persze az is lehet, hogy hisz a
saját szavában.
SULYOK ERZSÉBET

Hatósági tanú
A bűnügyi
újságíró az
információért
vívott
küzdelemben néha meglepő dolgokra vetemedik. Szegeden a Dugonics
téri körforgalomnál kommandósok csaptak le, majd „csapták" a motorháztetőre azt a kül-

földi férfit, akinél több hamis . azonban több rendőr felismer500 euróst találtak. A rend szi- te kollégánkat, majd az egyikük
gorú őrei fotoriporter kollégán- odahívta a zsurnalisztát a megkat elhajtották a helyszínről, így bilincselt, nagydarab férfi melő végül teleobjektíwel, mesz- lé. - Most akkor te leszel a hatószebbről készített felvételt az sági tanú - jelentette ki a rendakcióról. Az újságíró dolga őr, s kollégánk nem tiltakozott,
azonban nem ilyen egyszerű. A hiszen így elsőkézből jutott
rendőröket hiába kérdeztük, hozzá a tuti információhoz.
ARANY T. JÁNOS
nem mondtak semmit. Addigra

Zengő ABC

Legszebb
öltönyömbe bújtam,
nyakkendő
is csiklandozta mellkasom
frissen vasalt mellény alatt,
amikor 2000 áprilisában beléptem a szegedi Csillag börtön dísztermébe. Könyvbemutatóra érkeztem - a Csillag-börtönkönyv című munka
társszerzőjeként estem pánikba, ugyan mit is mondjak az
egybegyűlteknek egy olyan
ünnepségen, ahova annyi kiválóságot, neves személyiséget meghívott a Szegedi Fegyház és Börtön vezetése, s nem

más, mint Dávid Ibolya igazságügy-miniszter ajánlja majd
dolgozatunkat a nagyérdemű
figyelmébe.
Lányosnak aligha nevezhető
zavaromat palástolva léptem
ahhoz a székhez, amit az ünnepség rendezői kijelöltek
számomra, ám ott már toporgott egy, a tömegben magának
kényelmes ülőhelyet keresgélő. összekoccantunk, mentegetőzésünk habogásba fulladt, s a hölgy - mert hogy
hölgy volt, neve, pedig maradjon titok - a következő
mondatba menekült meglepetésében:

- ö n n e k elítéltnek tetszik
lenni?
Tétovaságom, akárcsak szerzői büszkeségem, elillant, zavarom kimúlt, nevetés elől
ajakharapdálásba
menekültem.
- Igen, elítéltnek tetszik.
Meg aztán a könyveket is szeretem - mosolyogtam, s új
szék után néztem. Az a drága,
kedves asszony, talán azóta is
elgondolkodik néha: ugyan
milyen szép is lehet az élet a
rácsok mögött, ha már a rabok
is mellényes öltönyben járnak
könyvbemutatóra.
BÁTYI ZOLTÁN

Torgyán korhol és bókol
A Kisgazdapárt éppen
valamelyik
válságát élte, amikor
az elnök Szegedre látogatott,
hogy megmondja a Csongrád
megyeieknek, merre is van az
előre. A sajtót kizárták a fórumról. Vélhetően rábeszélésre, mégis engedett Torgyán József, egye fene, jöjjenek a firkászok.
Azt kérdeztem az elnöktől,

mennyiben érzi magát felelősnek azért, hogy a nagy műitű párt éppen széthullani készül.
- Nem jó a kérdés, hogy'
lehet egyáltalán ilyet kérdezni,
kérem szépen - háborodott
fel.
Felháborodása
azonban
nem akadályozta meg abban,
hogy néhány perces, cirádákban bővelkedő
mondatot
még ne fogalmazzon meg a
témában. Majd, hogy pozití-

van zárja a monológot, és
egyben kioktasson hozzátette: - Bezzeg a kolléganői
(mutatott két, a teremben lévő újságírónőre) tudnak tisztességesen kérdezni! Nem véletlen, velük egy generációhoz tartozunk!
A bóknak szánt megjegyzéssel a pártelnök vérig sértette a
két kolléganőt. Ugyanis legalább 15 évvel fiatalabbak voltak Józsi bácsinál.
V. FEKETE SÁNDOR

Naplójegyzetek:
SMS-ek, telefonok alapján
Telefon este
10-kor:
- Barátom, hány éves is vagy
te? Mert amit ma írtál róla, az
tökéletes tévedés. Ha néhány
évtizeddel idősebb lennél,
megértenéd, milyen nagyszerű művészi megoldás volt
az alakítása. Én beleborzongtam! Nincs neked szíved?
SMS-üzenet: Annyira bírtuk,
hogy megírtad erről a libáról,
mennyire
tehetségtelen.
Nemcsak nézni, hanem vele
játszani is katasztrófa.
Telefon a premier előtt: - Azt

hittem, nem vagy az ellenségem, de az a kritika, amit a
múltkor írtál rólam, rohadt
szemét dolog volt. Miért kell
mindig a rosszat észrevenni és
kiemelni. Te mindig tökéletes
cikket írsz? A nézőknek tetszettünk, rendesen tapsoltak.
Hát nem ez a lényeg? Ha írnod
kell most is, inkább a közönségre figyelj, és a barátságunkra való tekintettel, légy velünk
kíméletes!
SMS: Kikérem magamnak!
Ebben a városban nem lehet
ilyet leírni rólam.
Telefon a premier után: -

Barátilag
figyelmeztetlek,
most légy okosabb. Megsúgom, hogy messzire elér a keze, jó politikai kapcsolatai
vannak, nem véletlenül léptették fel, pedig mindenki tudta, hogy szar lesz. Nem kellene
a sárba döngölnöd, ha nem
akarsz magadnak rosszat.
Letámadás a Kárász utcán: Miért kell mindig engem kipécézned, amikor X. most is
sokkal bénább volt. Bezzeg ő
megint megúszta, le sem írtad
a nevét. .Sokkal jobb, ha meg
sem említesz.
HOLLÓSI ZSOLT

Pályaelhagyó
Újságíró
akárkiből
lehet.
Pályaelhagyók gyülekezetének is nevezhetők a szerkesztőségi értekezleteken ötletelők. A valamiféle diplomával rendelkező firkászok között a legtöbb valamikor tanárnak készült.

Sándor és Melinda: - Ööö... A nagy „ő"-t már fölismerjük,

most jöhet egy másik betű!
FOTÓ: KARNOK CSABA

Pályakezdőként közismereti
tárgynak minősített magyart
és történelmet próbáltam tanítani egy szakmunkásképzőben. Ám az ottani, egy tanéven
át tartó beavatási szertartás
miatt besokalltam, azt a ka-

tedrát elhagytam, és beálltam
újságíró tanoncnak. A szerkesztő az újabb diploma megszerzését célzó akadályverseny egyik állomásának a
fiatalkorúak börtönét jelölte
ki, feladatként pedig azt, hogy
hozzunk életszagú riportot a
megtévedt és bűnhődő ifjakról.
Az egyenruhás őrök a témára vadászó firkászrajt a visszhangos folyosóról egy kanszagű cellába terelték, és engedélyezték a kérdezést, de
mindenkinek csak egy-egy
kérdést. Az emeletes ágyak
elé vezényelt elítéltek úgy

néztek az okoskodó kérdezőkre, mint akik tudják, mi a
dörgés. Nagy levegőt vettem,
hogy a zavarba ejtő körülmények között elmondhassam
az én kérdőjeles mondatomat. De az egyik rab megelőzött: „Jó napot, tanárnő!" Az
iskolából ismerős köszöntés
életszerűvé tett mindent. A
kérdés-felelet beszélgetés-folyammá növekedett. Kiderült, miért került lakat alá a
jól m e n ő maszek szaki fia,
miért lett a mindig szemtelen, jó eszű diákból - pályaelhagyó.
ÚJSZÁSZI ILONA
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Titkos pornóképek

Rendőrségi statisztika
A szentesi
rendőrség
bejáratánál
találkoztam
Rózsa
Gábor mérnök-muzeológussal az
egyik téli reggelen. Elsorolta,
hogy valami ügye van a rendőrségen, és beidézték őt, már
n e m is emlékszem, hogy milyen minőségben. Majd megkérdezte Gábor, hogy e n g e m
mi szél fújt é p p e n arra. Mire
én azt feleltem neki tömören:
hiányzik két kerekem.

Azt már a nyomozónak magyaráztam, hogy a szerkesztőségbe indultam éppen, amikor a földbe gyökerezett a lábam. A parkolóban ugyanis
az autóm két első kereke helyén egy-egy fatuskóra leltem.
Feljelentés, nyomozás, biztosító, szerelő, ügy lezárva, tettes ismeretlen. Feledtem volna a dolgot, ha hónapok múltával n e m csörög a szerkesztőségi telefon. A vonal végén
a rendőr százados a kérdéssel: ugye, jól emlékszik, hogy

az én autóm kerekei tűntek el.
Már kezdtem
örvendezni,
mégiscsak sikerült megtalálniuk az elkövetőket, s talán a
károm is megtérül. Ám a
m u n k á m b a n nekem mindig
készségesen segítő n y o m o z ó
annyit közölt, hogy kimutatást kell nekik készíteniük az
újságírók
ellen
elkövetett
bűncselekményekről. így lettem én egy adat a Belügyminisztériumba elküldött rendőrségi statisztikában.
BALÁZSI IRÉN

Bliccelés
Valami humorosat
kért tőlem a
szerkesztő,
de amit írni
fogok, azon akár sírni is lehetne: 2003-ban ugyanis blicceltem az M5-ösön. Egészen
pontosan részt vettem egy
bliccelésben,
tettestársként
ültem egy autóban, beleegyezésemet adtam ahhoz, amit
egy törvénytisztelő állampolgárnak n e m lenne szabad
megtennie. Blicceltem és ezáltal valami fantasztikus érzésben volt részem. Mint aki tiltott gyümölcsbe harap, s mint
aki most egyszemélyben az
egész Dél-Alföld, közel egymillió ember nevében valami merészet hajt végre, s jól keresztbe
tesz a közös ellenségnek.
De már a nagy csíny előkészületei is micsoda izgalommal töltöttek el! N e m is
akárkinek az autójában ültem,
komoly tisztséget viselt és tün-

tetni ment, aprópénzzel fizetni az újhartyáni kapunál - én
meg riportot írni - , s már előre
mondta, majd meglátom, fügét mutatva suhanunk át a
fizetőkapun. Ő ugyanis mindig ezt teszi, ez az ő engedetlenségi mozgalma a koncessziós társasággal szemben.
És lón! Közeledett a kapu,
olyan érzés fogott el, mint
amikor gyerekkoromban rajzszöget tettem a földrajztanár
székére, és azt vártam, mikor
ül már le, szóval szökött az
adrenalin fölfelé. S amiről addig csak hallottam, az a valóságban is pontosan úgy zajlott, ahogy eddig leírták nekem: egészen ráakaszkodtunk
az előttünk fizető autósra, illetve annak autójára, csak
centiméterek választottak el
tőle, és akkor a magasba lendült a kar, mi pedig - m é g a
sebességváltót is a kezemben
éreztem, és jobb lábammal a

nem létező gázpedált nyomtam - ugyanazzal a lendülettel, mintha egy autó lettünk
volna az előttünk haladóval,
átsuhantunk a kapun. Megtettük. Felszabadulva nevettünk, kajánkodtunk, s mint
h ő s Zorrók, akik jól bosszút
álltak a népeket sarcoló földesurakon, folytattuk az utat.
Majd megtettük visszafelé is.
A sikerélmény további bliccelésre sarkallt. Pár nappal később Budapesten jegy nélkül
utaztam a villamoson. Csak
egy megállót szerettem volna
menni, de nem volt szerencsém. Azt mondta az ellenőr,
háromezer forint. Már majdn e m kifizettem, amikor megszólalt b e n n e m a kisördög, na
nehogy ne legyen másik megoldás is, és megkérdeztem: mi
a vége. Kétezret mondott,
majd kérdő tekintetem láttán
visszakozott: ezerötszáz. Ebben maradtunk.
FEKETE KLÁRA

Rendes nevek
- Kapcsolnék egy hívót - búgta
a készülékembe
szerkesztőségünk
telefonk ö z p o n t o s a . A t e l e f o n o s beszélgetéseknek is van á m etikettje. A hívó elsőként bemutatkozik, majd megvárva
a hívott reagálását, belekezd
a mondandójába. Na, ez eb-

ben az e s e t b e n n e m így történt.
- Idefigyeljen maga ... (a
pontok helyére nyomdafestéket nem tűrő megszólítást kell
helyettesíteni)! Milyen valótlanságokat irkál itten összevissza maga rólam? Hát idefigyeljen... - üvöltött a telefonba
egy „kellemes" női hang. Próbáltam a szavába vágni, de
n e m sok sikerrel jártam, a ked-

ves telefonáló folytatta: Mit
képzel magáról, csak így lejáratja az embert, Korom úr!
Ekkor vett levegőt, amit kihasználtam: Elnézést, én Korm o s vagyok, n e m a kollégámat tetszik keresni? - Hoppá,
a cikk alatt tényleg Korom
van... Ezek szerint m é g a nevét
s e m tudja rendesen leírni aztán lecsapta a kagylót.
KORMOS TAMÁS

Feladta magát
Furcsa dolgok is megesnek az újságíróval
munkája
során. így történt, hogy amint
kiléptem a rendőrkapitányság
épületéből egy meglehetősen
vézna férfi állta el az utam, s
akárhogy próbáltam,
nem
tudtam kikerülni.
- Biztos úr, kérem! - szólt könyörgött, megragadva a pulóverem - Én feladom magam.
Meg s e m hallotta a válaszom, hogy n e m vagyok rend-

őr. - Mindent bevallók, elismerek, tényleg én voltam,
n e m tagadom - tömény savanyú borszagú lehelete akkor
ért először közvetlen közelből.
Megtándorodtam, mire elengedett, úgy folytatta:
- N e m bírtam már aludni...
n e m hagyott a lelkiismeretem... el kellett jönnöm... szaggatta a mondatokat, s
mintha m e g sem hallotta volna, hogy befelé küldöm az
épületbe, ahol tényleg feladhatja magát.
- Új...ság...í.. ró... va... gyok! -

szótagoltam. Végül sikerült kiszabadulnom a kezéből, mire
elsírta magát: - Hát nekem ez
s e m sikerül.
Néhány nappal később egy
férfi köszönt rám. Ráismertem, ő volt, józanon és elnézést kért a történtek miatt.
- Maga olyan bizalomgerjesztő, gondoltam segít rajtam
- hogy mire gondolt, milyen
bűnért akarta feladni nálam
magát, n e m árulta el. Helyette
búcsút intett, s elsietett. Ázóta
s e m láttam.
KOROM ANDRÁS

Amikor tollas a hátam
és építésvezetőt keresek
Az újságíró
egyik
legfontosabb feladata az információ megszerzése és továbbítása. Az információ azonban
n e m sült galamb, sokszor kőkeményen m e g kell érte küzdeni. Néha azonban a legalapvetőbb információt is csak hatalmas nehézségek árán lehet
megszerezni.
November végén Szegeden
az Ady téri építkezéssel kap-

csolatban kellett cikket írnom.
Gondoltam kimegyek, megnézem, hol tartanak a munkálatok, közben beszélgetek munkássokkal, a helyszínen tartózkodó feletteseikkel. A kapuban
két munkással is összefutottam. Az „Uraim! Hol találom
a...?" kezdetű kérdésembe határozottan vágott közbe az
egyikük: - Ne haragudjon, de
lejárt a munkaidőnk.
A kerítésen belül egy kol-

légája már sokkal készségesebb volt:
- Jó napot! Itt van-e az építésvezető?
- Hogyne, természetesen hangzott a segítőkész válasz.
- Merre találom?
- Hátul láttam - felelte.
- S hogy hívják?
- Azt sajnos n e m tudom mondta, majd mosolyogva elment...
GARAJ SZAKÁCS LÁSZLÓ

A
jelenet
eleje a szokásos. Csörög a telefon, Ibolya
a portáról, mondja, egy úr szeretne velem beszélni, azt
mondja életbe vágóan fontos
ügyben. Mindenki ezt m o n d ja, sóhajtok kissé unottan, jó,
adjad. Idősödő, intelligens,
komoly úr a vonal végén: Őrfi úr, nagy baj van. Látta a
mai újságot? - Óh, hogyne! Mi
a probléma? - Pornóképek
vannak a lapban elrejtve.
Szörnyű dolgot művel valaki
velünk.
Ahogy mondani szoktuk,
dobtam egy hátast, mondtam,
várjon egy pillanatot, szerzek
egy mai számot. Rohadt m e legem lett, előbb a n y o m d a
ördöge jelent m e g lelki szem e i m előtt vigyorgó pofájával,
talpig patában, de nem, enynyire ő n e m gonosz. Na de
akkor ki a bánat szórakozik
velünk, csak n e m valamiféle
Bin láden-i bosszúnak vagyunk az áldozatai? - elvégre
mi is elátkoztuk a terroristák
nambervanját annak rendje és
módja szerint. Míg visszaérek

a telefonhoz, vagy ötször forgatom át az oldalakat, mint
egy motolla, de n e m találok
semmit. Mondja már, hol a
csodában vannak azok a pornóképek? Magyarázza: a címlapfotón, a férfi homlokán;
m e g a gyászközlemények között is, az egyik arcon ott a
rajzolat... Még mielőtt a szem e i m teljesen kifolytak volna,
jelzem, n e m találok semmit.
N e m értette. - Pedig az én
példányomon tisztán kivehetők a pornográf jelenetek hajtogatta tovább a bácsika. Jó, hozza be, ha tudja, de
azonnal! Most már az öreg is
érdekelt. Jött is, ahogy gondoltam, hetven év körüli, kedves, jól szituált öregúr. Hozott
egy c s o m ó újságot, köztük a
Református Életet is, ami kissé
megnyugtatott.
Nagyítóval
kezdtük el nézegetni az újságok fotóit. - Mohón emelte
s z e m é h e z az újságot. - Látja,
ott van! - N e m látom. - Pedig
ott van. - Mi van ott? - Egy férfi
hátulról... a nő be van bakulva. Szörnyű, Őrfi úr. Mindenütt ezek a pornó jelenetek.
Valamit tennünk kell - súgja
oda bizalmasan - , leplezzük le

ezt a sátáni művet. Egy kis
fantáziálásért ugyan nekem
s e m kell a szomszédba m e n nem, de ezúttal tényleg csak
papír- és festékhibákat, m e g
gyűrődéseket sikerült lelepleznem. A bácsin viszont valóban segíteni kellett, rétten e s e t e s e n szenvedett. Megígértem neki, hogy figyeltetni
fogom a lapot, a fotósokat, a
teljes gyártási folyamatot, s
elejét vesszük az ördögi műnek. Aztán m é g egyszer találkoztunk, bizalmába fogadott, sokat beszélgettünk, próbáltam megtalálni rögeszméje
okát. Mint kiderült, a pornórajzot először a családi fotóalbumban fedezte fel, azon a
képen, amelyen felesége volt
látható korábbi kedvesével...
(Kiirtotta ugyan ezt a képet az
albumból, de a pornójelenetek azóta is mindenütt megjelennek.) Megígértettem e m beremmel, hogy egy pszichiátert is beavat ebbe a rejtélyes ügybe. Talán megfogadta tanácsomat, mert azóta
n e m hallottam arról, hogy
pornóképek jelentek volna
m e g újságunkban.
ŐRFI FERENC

Bezárják a szentesi strandot?
Egy
szép
nyári
napon m u n katársunk
úgy
döntött, meglátogatja a strandot.
Könnyű ruhájában mintegy
önfeledten haladt a liget felé,
tudván, hogy nemsokára kellemes élményben lesz része.
Meglátta ezt a városháza kapujából az uszoda rendeltetésszerű üzemeltetetéséért felelős első számú személy, s

azonnal felhívta telefonon az
uszoda rendeltetésszerű üzemeltetéséért felelős második
személyt, hogy riadó, Blahó
Gabi a liget felé tart. Annak a
kockázata tehát, hogy az
ÁNTSZ bezárja az uszodát,
fennáll. (Tette ezt a kijelentést
okulva korábbi esetből: ha
Blahó Gabi megjelenik a
strand területén, várhatóan
rendellenességekre hívja fel a
figyelmet, nyomtatásban.) Az
első személy felhívására tehát

a második személy kerékpárra
pattant és letekert. Blahó Gabi
a szabályszerű jegyváltást követően szabadsága idején mit
s e m sejtve kényelembe helyezte magát a m e d e n c e szélén és süttette magát a forró
nyári nappal. Eközben az
uszoda harmonikus működéséért felelős második személy
kizárólag a felsőbb utasításra
való tekintettel munkatársunkat s z e m m e l tartotta.
BLAHÓ GABRIELLA

Olvasóink mondták
Olvasóinkkal való beszélgetéseink alatt is
adódtak
humoros esetek, ezek közül
emeltünk ki néhányat.

Egy telefonos párbeszéd.
- N e m találom a telefonom.
- Megcsörgesselek?
- Minek úgy se v e n n é m fel.
- Igaz, és a számod s e m
tudom.

Egy telefoninterjú során történt:
-Várjon egy pillanatot, megkeresem a mobiltelefonom,
abban van a szám - egy perccel később - sajnos n e m találom, tartaná m é g egy kicsit egy újabb perc múltán - persze, hogy n e m találom, hiszen
azon beszélek önnel.

A másik eset.
- A szülészeti klinikát kérném.
- A nőit?
- Ne haragudjon a Délmagyarország m u n k a t á r s a i vag y u n k b a járókelő közbe vág A Délmagyar ott van a sarkon
túl a Stefánián.

- Hősnek tartja-e Nagy Imrét?
- Nagy Imre, régen szoms z é d o m volt, többet igazából
n e m tudok róla.
- Szeret Ön korcsolyázni?
- Igen, de jégen m é g n e m
próbáltam.
- Igen, de csak zárójelben.
- Válaszolna a nap kérdésére?
- N e m tudom mi az, de azt
hiszem most n e m tudnám a
választ.
TAMÁS ÁKOS

Kaszinótojás, teli rüszttel
Állófogadásos
svédasztalhoz
köztudomásúlag
legalább három kézre van
szükség: egyikkel fogjuk a tányért, a másik kettővel forgatjuk az evőeszközöket. Ha a
szalvétát és a poharat tartó
kezeket is hozzáadjuk, akkor
már ötnél tartunk, ennyit pedig legföljebb úgy tudunk fölmutatni, hogy hárman szorosan egymás m ö g é állnak, átnyúlnak az előző h ó n a alatt,
majd a hátsó két ember
megeteti az elülsőt, jóllakás
után utolsó pár előre fuss.
A szokványos eset persze
úgy fest, hogy áll a kiéhezett
tudósító az elegáns, bordó-arany abrosszal terített
asztal előtt, amelyen a vad élvezetekben hencsergő késő
római időket idézve simulnak

ö s s z e a hidegtálak töltött
sonkái és
narancsszeletei,
kelletik magukat a pucér csirkemellek, kis üstökben pediglen töltött káposzta rotytyanik.
Az eseményre kizavart krónikás félénken egy kaszinótojást csúsztat a tányérjára,
nyakát csaknem vízszintesen
a porcelánon billegő falat fölé
nyújtja, s megkísérli egyben
bekapni az egészet, mert tudja, hogy falatok vagdosására
halovány esélye sincsen, tekintettel kezei korlátozott számára.
Viszont a gálád tojás a döntő
pillanatban kicsusszan a m o hóságtól nedves ajkak közül, a
tányértartó kéz hátára gördül,
o n n a n a rutintalan kosztos alkarjára ugrik, majd játékosan
végigugrándozik
kigombolt
zakója
fazonján,
ingén,
(nyomjelző
majonézcsíkot

hagyva maga után mindenütt)
végül nadrágszíján megpattanva lábai elé hullik.
Ekkor, elkerülendő a töltekező társak előtti megszégyenülést, lendül a félelmetes bal
láb, s teli rüszttel, egészséges
lövést küld a tojással az asztal
alá, háló, illetve abroszszaggató erővel, hogy a piszok,
rosszindulatú
kaszinógolyó
szétfröccsen az asztallábon.
Ezután a tudósító elégedetten, de korgó gyomorral otthagyja az egész jól nevelt állva-eszegetősdit, a sarki péksüteményesnél vesz egy sajtrolót, aminek zsíros morzsácskái megtapadnak az ingét díszítő majonézcsíkban, s
így, többszörösen leevett állapotban érkezik m e g szolgálati helyére, ahol persze irigykedve fogadják: na, ez is jól
bezabált, ráadásul potyára!
NYILAS PÉTER
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Képaláírások, avagy a látszat néha csal
Társasjáték

Péktörpék

Uj táblás játékkal
hódítja meg a világot egy magyar
feltaláló.
Felszerelésként
csak két korongra és egy félmeztelenre
vetkőzött
játékostársra
van szükség. A bábukkal
egymás
gerincén
lépkeáünk
a kétvállas
tusgyőzelemig,
utána
mehetünk
zuhanyozni.
FOTÓ: MISKOICZI RÓBERT

Meglepő fordulatot
majd a kenyérárak

vett Hófehérke és a hét törpe meséje, amelynek
után házvezetőnőjük
szoknyáját
is fölhajtották.

Májustól szívhatunk

A z uniós

tagjelöltek

minél

előnyösehb

pozíciókat

igyekeznek

kiharcolni

a támogatási

kvótákért

folytatott

Focipacal
Válság, az nincs, a problémákat megoldjuk, és láthatóak már a
biztató jelek is - szögezte le a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), az
összes liga és Smirgli Zebulon asztalos és szögárus azon a
tanácskozáson, ahol kidolgozták a magyar labdarúgás 597. megújulási programját.
A megjelent vendégeket külön és tisztelettel köszöntötték, a
napirendi pontokat aláhúzták, kiemelték, a programpontokra, pedig
hangsúlyt és két üveg ásványvizet fektettek a magyar labdarúgás
jövőjéről rendezett minapi tanácskozáson a honi foci vezető személyiségei. Az elmúlt időszakot elemezve kiderült: ebben az esztendőben a magyar válogatott nem kapott ki sem Brazíliától, sem
Franciaországtól, sem Angliától, mint ahogy Argentína, Spanyolország
és Olaszország ellen sem kellett vesztesen elhagyni a pályát. Köszönet
illeti ezért az MLSZ vezetését, amiért fent nevezett válogatottakkal nem
kötött le meccseket.
Hibaként emelték ki viszont a résztvevők, hogy a világsztárokkal

a bányásztörpék

péknek

álltak,

FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

Humán erőforrás

törleszkedés

közepette.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN, SZÖVEG: NYILAS PÉTER

BÁTYI ZOLTÁN

szappanopera-folytatásában

teletűzdelt Észtország nemzeti tizenegyét meghívták, holott sokkal
szerencsésebb lett volna Nyugat-Szamoa, Szváziföld, vagy Kaszálóshörcsögberkenye testnevelésből felmentett óvodásaival mérkőzni, ugyanis ellenük jó idő esetén eséllyel vehettük volna fel a
küzdelmet. A hibából okulva tisztújításra is sor került a megújulásra
szánt tanácskozáson. Az MLSZ elnöki tisztet a jövőben az MLSZ elnöke
tölti be, a titkári funkció ellátásával a titkárt bízták meg, az
edzőbizottságot pedig az edzőbizottság elnöke vezeti.
A magyar foci nem állatorvosi ló, hanem félkarú óriás, írhat bármit
is a sajtó - vigasztalták egymást az egybegyűltek, majd megettek 8 9 7
tányér pacalt, s a következő pontokat rögzítették a „Hej, magyar
focisták, de szép is a jövő!" című dokumentumban: 2 0 0 4 . január
elsejétől tárgyalásokat kezd a magyar labdarúgás vezetése a televíziós
társaságokkal arról, hogy az NB l-es mérkőzések előtt (után, közben
stb.) ne nyugat-európai sztárcsapatok meccseit, hanem az abádszalóki járási bajnokság második vonalának küzdelmeit közvetítse, így
segítve a magyar profi foci pozitívumainak kidomborítását.
Ezzel egy időben az MLSZ levélben javasolja az UEFA-nak, a FlFA-nak, s az ENSZ illetékes szervezeteinek, hogy a Magyarország
határain kívül eső területeken harminc évre tiltsák meg a labdarúgás oktatását, szántsanak fel minden pályát, és sóval vessenek

A kakasszéki
gyógyfürdő
bővítését saját erőből, a
medence
falának
kitolásával
oldották
még. A
humánerőforrás-gazdálkodó
manager a partról vezényli a
taszajtásnak
veselkedő beosztottakat.
FOTÓ: TÉSIK ATTILA

be valamennyi utánpótlást képző központot, valamint főbelövéssel és kerékbetöréssel büntessék mindazon külhoni állampolgárokat, akik a labdához lábbal érnek. Ezek a rendelkezések ugyanis
nagy segítséget nyújtanának ahhoz, hogy megkezdhessük a felzárkózást a világ élvonalához - hangoztatták a küldöttek, és jól megtapsolták magukat. (Majd szűnni nem akaró ováció és túrós rétes.)
Nem feledkezünk meg az utánpótlás-nevelésének fontosságáról
sem - foglaltatott az okiratba, s rögzíttetett: a magyar ifjúság focira
buzdítása érdekében épül 4,6 négyzetméter füves pálya, valamint
Stopli Egon mályvaberzenkedői sportszertáros és serdülőket edző havi
fizetését 87 Ft 60 fillérről 9 6 Ft 50 fillérre emelik, pluszközterhek.
Ezt követően a tanácskozás résztvevői könnyes szemmel megtekintették a magyar labdarúgás nagy diadalairól (Liechtenstein-Magyarország 0 - 0 , Magyarország-San Marino 5 - 0 , Magyarország-Jugoszlávia csak 1 - 7 ) készült videofelvételeket, kértek még
5 7 6 adaggal a pacalból, megjegyezték, kevés benne a fokhagyma,
ám ennek ellenére a tanácskozás eredményes volt.
Jövőre, veletek, ugyanígy - köszönt el a levezető elnök, s azon
tűnődött: tényleg, mi a francért nem tettek több fokhagymát a
pacalba?

Szerda, 2 0 0 3 . december 31.
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Látott-e már meggyfán pókot?

Hogyan készül
a szilveszteri
marcipánmalac?
SZÍNMŰ 1 FELVONÁSBAN

ORBÁN VIKTOR

DÁVID IBOLYA

KUNCZE GÁBOR

MEDGYESSY PÉTER

magyar háziasszony:

szabad:

kormányos:

polgár:

- Amikor nyáron úsztam át a
Balatont, persze nem a legújabb kosztümömben, hanem
fürdőruhában, kalap nélkül,
akkor több vízipókkal is találkoztam. Értem én persze,
hogy mi rejlik a kérdés mögött!
Ha arra céloznak, hogy a
koalíciós partnerünk hálójába
belegabalyodunk, nagyon tévednek.

- Ebben a kérdésben is tartom
magam a liberalizmushoz.
Oda mászik minden pók és
mindenki, ahová csak akar.
Vonatkozik ez az ellenzékre is,
ha már szóba került. Utána
fogok nézni, hogy a parlamenti székeket meggyfából faragták-e, mert a túlsó oldalon úgy
viselkednek néhányan, mint
pók a meggyfán. Hehe...

- Igen, kérem, én már láttam
meggyfán pókot. Legutóbbi
kubai nyaralásomkor órákon át
csak azt „fideltem", miként
mászkálnak ezek a pufók rovarok a fa kérgén. Most Thaiföldre utazom el pihenni, ott folytatom a megfigyelést. Azt nem
árulom el, hogy a következő
nyaralásomon mely nemzet
meggyfája alatt hűsölök.

- Jómagam főleg a dakota pókok életét ismerem. Mondanék is két, idevágó közmondást: Ajándék póknak ne nézd
a fogát; lassú pók partot mos.
Dakotaföldön járván, láttam
meggyfán is pókot. Sőt, pókokat. Egyetlen baj volt csupán, bár sokan voltak, de nem
voltak elegen. Hajrá, pókok,
hajrá, Magyarország!

Sztrádahistória
(Címszó egy 2050-ben megjelenő Irtó Nagy Enciklopédiából)
M5-ös autósztráda: autók
közlekedésére alkalmas kétszer kétsávos út Magyarországon. Építését egyes források
szerint Attila hun vezér, mások szerint a Hunyadi családból származó Mátyás király
kezdte, de találkozni olyan nézetekkel is, miszerint a múlt
század hetvenes-nyolcvanas
éveiben épült meg az első,
mintegy 75 méteres szakasza.
Az 1990-es években a magyar kormány két marék fagyöngyért és fél zacskó tökmagért eladta a sztrádaépítés
koncessziós jogát egy részvénytársaságnak, majd az autópálya bekerült a rekordok
könyvébe. Több címet is elnyert - az ezredfordulóra az
M5-ös lett a világ legdrágább,
leglassabban épülő és legtöbbet szidott sztrádája.
Az autópálya nagyban hozzájárult akkoriban a magyar
népi lelemény kibontakoztatáshoz. A XXI. század első esztendejében itt kezdődött meg
a sztrádái lopakodós és a csörgőpénzzel fizetős névre elkeresztelt népi játék. Előbbiben
a sztrádakapuk
sorompói
alatt, fizetés nélkül átsuhanok
között sorsoltak ki káromkodásokat, míg utóbbiban az út-

Az autópálya a Csongrád megyeieknek csupán álom,
használatért fizetők fabatkát
sem érő egy-, illetve kétforintosokkal (forint - lásd: egykori magyar
fizetőeszköz)
egyenlítették ki a számlát.
Az M5-ös autópálya rendkívül fontos szerepet játszott a
magyar politikai életben is. Az
évtizedek során kialakult az a
parlamenti rend, hogy az éppen hatalomra lépő kormányzat szentül megfogadta, a kormányzati ciklus végére, naná,
hogy elkészül a sztráda Szeged
városáig. Merészebbek végcélként a magyar-jugoszláv (ké-

bárányfelhőkkel.

sőbb
magyar-szerb-montenegrói) határt jelölték meg, így
örökítvén négyévenként a koalíciós ígérgetős népszokását.
A legfrissebb adatok szerint
az M5-ös autópálya építésével
kapcsolatban
eddig
5672
egyeztető, 4688 előkészítő,
8309 módosító, 4371 véglegesítő tárgyalást folytatott le a magyar állam és az üzemeltető
AKA Rt. Ezek keretében elhangzott 4675 talán, 9352 majd meglátjuk, 3671 rajtunk nem múlik,
6931 közeledtek az álláspontok,
és 5734 a korábbi kormányzat

FOTÓ: KARNOK CSABA

mulasztása
miatt
kezdetű
mondat. Az M5-ös autópálya
jelenleg skanzenként funkcionál. Kiskunfélegyházi lejárójánál 50 euró befizetése ellenében magyar állampolgárok vívhatnak szélmalomharcot, míg a
külföldieket bőgatyás betyárok
és az AKA Rt. alkalmazottai
késztetik díjfizetésre. A szegediek az időközben felépült Szeged-Kövegy-Hajdúnánás-Ceglédbercel-Kőbánya-Kispest
autósztrádán érhetik el a fővárost.
BÁTYI ZOLTÁN

Szilveszter előtti forgatag, a Nagy Szelet A Piaci Tortából Bt.
süteményüzletének kirakatában narancsszínű marcipánmalac.
Újságíró, színesíteni akarva cikkét, megkérdi eladónőt (Eladónő
1), miként készül e jellegzetes szilveszteri termék. Aztán közbejön Eladónő 2., Tulajdonos, és a lapzárta.
Újságíró: - Csókolom, a H.-i Hírlaptól jöttünk. Hogyan készül
egy ilyen szép, ünnepi marcipánmalac?
Eladónő 1.: (készségesen): - Máris mondom, egy pillanat. Kell
hozzá tehát...
Eladónő 2.: (Kikukkant egy félig nyitott ajtó mögül, végigméri
az újságírót, alulról fölfelé, fölülről lefelé, majd kolléganőjéhez):
- Kivel beszélsz, Julis? Ki ez az illető?
Eladónő 1.: - Senki, csak a marcipánmalacot kérdezik az
újságtól.
Újságíró: - Egy pillanat, előszedem a kismagnót. Most tessék
mondani!
Eladónő 2.: (megint kikukkant): - Jjjaj, fotó is lesz? A kolléganőm nem fényképezkedik! Az üzletet sem szabad fotózni!
Újságírd: - Hál' istennek, kezcsókolom. (- Felmutatja a
diktafont). - Ez ugyanis egy magnó.
Eladónő 2.: - És mikor hallhatjuk a rádióban? Már veszi is?!
Kapcsolja ki!
Újságíró: - Nem rádió, és nincs bekapcsolva, csókolom,
tessenek csak nyugodtan mondani akármit, ami nem kell bele,
úgyis ki lesz széve...
Tulajdonos (váratlanul megjelenik. Keresztülnéz
újságírón,
mentében mobiloz): - Az árut rakjátok le oldalt. Köjáltól voltak
már?
Eladónő 2. (árulkodó, óvodai hangsúllyal): - Főnök úúűr, a
Julis most nyilatkozik az évi bevételünkről... Én mondtam, hogy
nem kompetens... Én mondtam, hogy majd főnök űr... En
mondtam...
Tulajdonos (homlokráncolva, vaddisznószerüen
horkant): Nyilatkozik? Ki nyilatkozik? Hol nyilatkozik?!
Eladónő 1.: (két méterre a főnöktől, zavartan): - Csak a
marcipánmalacot kérdezik...
Újságíró (a főnöknek, gyorsan, hadarva, igyekszik laza-de-határozott lenni, így aztán görcsös-de-határozatlan
lesz): - Jó
napot kívánok, újságcikk készül a szilveszteri kínálatról, minden
évben írunk ilyet, a marcipánmalacot kérdezem a hölgytől...
Főnök (nem szól semmit, mereven nézi újságírót).
Újságíró (lélegzetvétel nélkül hadar tovább):... - nem, nem a
bevétel, Isten őrizz, a bevételről semmi, a sok kiadás, az igen, ha
tetszik gondolni, meg főleg az, hogy hogy készül a marcipánmalac, mit lehet tanácsolni annak, aki otthon akarja
előállítani, mi a csínja-bínja, satöbbi satöbbi, szóval...
Tulajdonos (még mindig nem szól semmit).
Újságíró (már kezd kifogyni a szuszból): ... - eddig végül is
nem volt szó semmiről, első körben önt kerestem volna, de hát
ugye, és természetesen csak az, csak az jelenik meg, amit ön
jóváhagy, ami publikus, majd ön el tetszik dönteni, majd ö n Tulajdonos (tiszta vizet önt kvázi a pohárba): - Na, kemszépen. - (Átlósan, mintha két kést fenne egymáson, öszszecsapkodja tenyerét.) - Melyik médiától jöttünk?
Újságíró: - H.-i Hírlap. A hölgynek már lett mondva, csak...
(Félre, magának): - Most van lapzárta.
Tulajdonos: - H.-i Hírlap? Egy levonatot lesz szíves, még
mielőtt nyomdába adja a szöveget... - (Nyilatkozó
modorra
váltva.) - Tehát üzletünk. Jegyezze. A Nagy Szelet A Piaci
Tortából Bt. 1989-ben jött létre, amikor... írja, nem írja? Mondjam ebbe bele?... Fő profilunk a...
Újságíró: - A marcipánmalac hogy készül?
Tülajdonos (zavartalanul, diktáló stílusban sorolja): - ...Üzleti
filozófiánk a... Kiugró eredményeket érünk el a... Különösen
kedveli vevőkörünk a... - (Megcsörren mobilja. Fölveszi:) Mondjad! - (Félórás mobilozás után:) - Hol tartunk?
Újságíró (segítőkészen): - Marcipánmalac.
Tulajdonos: - Igen, és még annyi, hogy, kapcsolja csak be
megint, hogy a következő üzleti évben is kívánunk minden
kedves ügyfelünknek, továbbra is állunk rendelkezésre, elérhetőségünk nulla-hat...
Újságíró: - És a marcipánmalac hogy készül?
Tulajdonos: - A marcipánmalac? Julis! Jössz ide azonnal! Az
úriember a marcipánmalacot kérdezi.
FARKAS CSABA

Alacsony rendőrök?

Afrikai szafáriján különösen vad traktorkülsőket
zsákmány előtt.

kapott puskavégre egy híres vadász, aki büszkén fényképezkedett

az elejtett
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Bizonyára a látszat csal, amikor az autóban ülőt az út szélére intik a rend őrei, még ha
legszabályosabban
közlekedett, papírjai rendben vannak,
akkor is lejebb csúszik az ülésen az ember, az igazoltatókat
hatalmasak, óriásoknak látja a
volán mögül. Ezért is volt
meglepő a kövertkező eset.
Csongrád megye polgármesterei és a megyei rendőr-főkapitányság vezetői minden
évben közösen értékelik a hatóság munkáját. Kollégánk a
tavalyi értekezletről a követ-

kező sorokkal érkezett: „A találkozón többek közt elhangzott, Csongrád az ország azon
három megyéje közé tartozik,
amelynek nincs adóssága.
Probléma azonban, hogy a hivatásos állomány 6,5 százalékkal alacsonyabb a kívánatosnál, igaz, ez a szám az országos átlagot nem haladja
meg."
(Reméljük, 2004-re a Csongrád megyei rendőrség állományának magassága végre eléri
az országos átlagot.)
A T . J.
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MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT

Petárdázík-e szilveszterkor?

CSOROG A PANNON GSM

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.

LAPUNK KALENDARIUMA
Több előfizetőnk is telefonált,
hogy még nem kapta meg az Újság könyvét, vagyis a Délmagyarország/Délvilág kalendáriumát.
A kiadványt egyelőre azok vehették át, akik december elején rendezték előfizetési díjaikat. A többiek január végén kapják meg a
kalendáriumot.

KARDOS PAL
üzletkötő:
- Nem. Semmiképpen nem költenék petárdára, sem szilveszterkor, sem pedig máskor. Sajnos vannak, akik nem így gondolják, s előszeretettel durrogtatják azokat. Úgy látom, hogy
leginkáhb a fiatalabb gyerekek
élvezik a petárdázást, pedig számukra ez igazán balesetveszélyes.

FARI ANTAL
tanuló:
- Nem. Nem is szeretném kipróbálni. Egyáltalán nem tartom viccesnek, hogy egyesek a
szemetesekbe hajigálják a petárdákat, s azt élvezik, hogy a
durranás mellett még rombol
is. Ha elkapnák, akkor megérdemelnék ezek az emberek a
büntetést. A baráti körömben
sem petárdázik senki.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELETEK HEGEDEN ÉS KORNYÉKÉN
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.)
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház tart. A balesetet szenvedett
gyerekeket a II kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják
el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos 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 Lajos
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
s.o.s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám, mely az egész megye terüle-

téről ingyenesen hívható: 06-80-820-111
és (nem díjmentesen) 06-62-548-294.
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HET VÉGEN
ÚJSZENTIVÁN
ÉS KÜBEKHÁZA
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel
fél 8 óráig, szombaton, vasárnap,
ünnep- és munkaszüneti napokon felnőttek
és gyermekek részére reggel fél 8-tól másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten
történik. Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Tel.: 474-374 vagy 104.
FORRÁSKÚT, ÜLLÉS
január l-jén: dr. Vereczkey Csaba, Forráskút. Tel: 287-034 és 06-30-9-952-023.
PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
szombaton és vasárnap: dr Hegedűs B.
Zoltán. Öttömös. Béke u. 2. Tel.: 289-570.
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
ügyelet a mentőállomáson, Mórahalom.
Kölcsey u. 2. Telefon: 104
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap
és ünnep- és munkaszüneti napokon Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám:
62/474-374 vagy 104.
KISTELEKEN
ügyelet a mentőállomáson. Kossuth u. 17.
sz. alatt, tel.: 104, 597-040 és 598-610.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár. Szeged. Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 547-174.

ALLATORVOSI ÜGYELETEK
SZEGEDEN ES KÖRNYÉKÉN
KISÁLLATÜGYELET
január 2-áig: dr. Haraszti Péter, Szeged, Róna u. 27. Tel.: 06-30-9-433-210.
SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYÓN
dr. Komáromi János. Szeged. Dorozsmai út
122/B.
Tel.. 62/ 461-750 és
06-70-2-839-940.
DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZÓREG,
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
dr. Pinnyey Szilárd, Szeged. Tompa Mihály
u 19/B. Tel.: 06-30-3-364-440.
DOMASZÉK, RÖSZKE
dr. Retkes Sándor, Szeged. Dugonics u.
10/A. Tel: 06-20-4-854-656.
BAKS, CSENGELE, DÓC,
KISTELEK, PUSZTASZER,

FARI VIKTOR
tanuló:
- Nem. Soha nem is akartam
kipróbálni. N e m is ismerek
olyat, aki már petárdázott volna. Szerintem egy kicsit balesetveszélyes, ezért óvatosnak
kell lenni a petárdákkal, mert
nem játék. Persze vannak, akik
nem így gondolják, s egy jó
hecc kedvéért mindenre kaphatóak.

OPUSZTASZER
dr. Slkter András. Kistelek. Petőfi u. 19/A.
Tel.: 364-153.
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ
dr. Gombos László. Balástya. Dózsa Gy. u.
2. Tel: 378-502 és 06-20-9-231-689.
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
dr. Tóth Ferenc, Mórahalom. Bartók B. u. 1.
Tel : 06-20-4-763-517.
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28.
Tel.: 06-30-4-879-805.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
dr. Retkes Sándor. Szeged. Dugonics u.
10/A Tel.: 06-20-4-854-656.
A z állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni.

E-MAIL ÜZENET

Fülbemászó
Minthogy érdekel a természetgyógyászat, gyakran olvasok erról szóló
könyveket, ezen belül is leginkább a különféle testrészek „dögönyözésével" foglalkozó szakirodalmat bújom, mert szerintem ebben van a legkevesebb hókuszpókusz. Nemrég akadt a kezembe Fási Katalin Kéz- és fülmasszázs című könyvecskéje. Ez nem lebecsülése a műnek, de tényleg egy
kisalakú kiadványról van szó. Ennek fülszövegében olvasható többek között, hogy a kéz- és fülmasszázs nagy előnye: nincsen mellékhatása, akár
tévénézés közben is végezhető. Szerintem az esti mese nézése közben még
talán végezhető ez az áldásos tevékenység. De hogy például a parlamenti
ülések közvetítésekor, az ellenzék napirend előtti felszólalásait látva-hallva? Nos, azt már kötve hiszem, a mellékhatásokról nem is beszélve!
MÉHES IÁNOS, SZEGED

KIS-GEROCZ MARIANNA
diák:
- Nem. Sem szilveszterkor, sem
pedig máskor nem akarok petárdázni. Ugyanakkor engem nem
zavar a durrogtatás. Mindenki
saját belátása szerint cselekszik,
valakinek ez okoz örömet.
Egyébként pénzt sem áldoznék a
petárdavásárlásra, mert nem sok
értelmét látom, hogy eldurrogtassam forintjaimat.

P0STAB0NTAS

A szegedi múzeum
üveggyűiteménye
A szegedi m ú z e u m üveggyűjteménye szegényes. Annak ellenére, hogy az 1900-as évek
elején Pocsátkó Károly jelentős tételű üveggyűjteményt
adott át az akkor alakulgató
néprajzi tárnak. A szegényességnek egyik oka, hogy Szeged
közelében soha nem volt üveghuta. Annál több fazekasműhely ontotta a szép cserépedényeket, melyek között olyanok
is voltak, amelyeket az üvegholmik elterjedésével - például a cserép boroskancsó helyét
az üvegkancsó, vagy a töktermésből készült borlopó helyét
- az üveg vette át. Az üveg drágaságát jelzi, hogy még az
1900-as évek dereka t á j á n is
inkább cserépedényeket használtak, ám a módosabb tehéntartó gazdák a cserép és a fa
vajköpülő helyett üvegköpülőt
vettek.
Pocsátkó Károly üvegei kivétel
nélkül hutakészítmények. Vannak borosüvegek, amelyek alja
széles. Hasonló alakúak a pálinkásüvegek is, csak azok kisebbek. Akár a boros-, akár a pálinkásüvegek fehérek, áttetszők,
csakúgy, mint a pálinkásstampedlik (talpas poharak|. Eme
utóbbiak között kivételes értékkel bír az a háromcentis falú
stampedli, amelyből - a belé tett
papíron olvasható följegyzés tanúsága szerint - József főherceg
ivott.
A Pocsátkó-gyűjteményben
vannak gyertyaöntéshez használatos üvegformák, orvosságos, azaz szérumos üvegek is.
Különlegességnek számít a két
üvegcsizma, amelyekből - a
szájhagyomány szerint - csizmadiamester-avatáskor
az
atyamesterek és az újdonsült
mester egymás u t á n ittak boráldomást. A viselethez tartozó
gyöngykaláris épp hogy csak
képviselve van, m i n t ahogyan
egyéb ékszereinkben is csak elvétve találunk üveget.

KÖSZÖNET
Szentesi olvasónk szeretné megköszönni az ügyeletes orvosi
szolgálat munkatársainak és a
kórház dolgozóinak, hogy gyorsan segítettek szívritmuszavarral
küzdő férjén.
GÁZÁRAK
T. J. azért hívta a Csörögöt, mert
a fogyasztásánál háromszáz köbméterrel kevesebb szerepelt a decemberi gázszámláján, és attól
tart, hogy a januárban az emelt
árakon kell majd kifizetnie a
többletet.
KIFIZETETT HITEL
Sz. Z. egy éve kifizette tartozá-

Mivel jelen írásunkban csak a
néprajzi
üveggyűjteménnyel
foglalkozunk, n e m szólhatunk
a régészeti, a helytörténeti és a
képzőművészeti gyűjteményekben található üvegtárgyakról,
bár tudjuk, azok számos üvegértékkel is rendelkeznek. A búcsúkon vett „rejtött Mária" egy
üvegfalak közé helyezett Mária-kegyképmásolat,
amelyet
parasztházak sublótján tartottak. Hasonlóan szolgált dísz
gyanánt a már korábban említett türelemüveg, amely errefelé
sem mondható általánosnak.
Szintén búcsúk, illetve vásári
ajándéktárgyaknak nevezhetők
a festett oldalú boroskészletek,
amelyek már késeiek, hiszen elterjedésükről csak az 1930-as
évektől beszélhetünk.
Ezen
készletek oldalára színes virágokat, főként rózsákat festettek. Drágább ajándék volt a marással díszített oldalú üveg, ám
annál olcsóbb a gyárilag formában fújt, melynek oldalán mélyített virág- és levéldíszek láthatók. Amíg a hutaüvegekbe
nem, addig a gyári boros- és pálinkásüvegekbe formás üvegdugókat is tettek. Ritkán, de előfordult az üvegből készült boroskulacs, a festett oldalú boroskancsó és természetesen
olyan míves virágvázák, amelyek már színesek voltak, s egynémelyik szájpereme hullámos
volt. Ilyeneket csak tehetős gazdacsalád tartott a tisztaházban.
Újabb
kori
üveggyűjteményünkben megtalálhatók a szegedi serfőzdék sörösüvegei, melyeknek oldalán domborított
betűk hirdetik a tulajdonos nevét. Ezek az üvegek hosszú nyakúak, sötétek. Hasonlóan „nevesítettek" a szintén sötét - kék
vagy zöld színű, de rövid nyakú
- borosüvegek. Néhány régi kékítős-, tintás-, illetve köpölyözőüveg teszi viszonylag teljessé
üveggyűjteményünket.

PANNON
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Levelem arról szól, hogy a Szeged 2-es posta hivatalából olyan személyek távoztak el, akik szeretetet adtak a nyugdíjasoknak és nyugdíjba
mentek.
Köszönet, amit adtak nekünk!
A Szeged 2-es posta vezetői, Molnár Gabriella és Jakab Gábor ment
nyugdíjba. Ezért meghívták a nyugdíjasokat és ezen ünnepségen búcsúbeszédet mondtak a munkatársaknak, nyugdíjasoknak és elköszöntek tőlük. Az ünnepi beszéd után kézfogás következett, majd
megvendégeltek bennünket a Tót vendéglőben egy ebéddel.
Mi, nyugdíjasok megköszönjük a meghívást, hogy itt sem feledkeztek el, a szeretetet, amit szolgálati idő alatt adtak és a kedvességet,
amit a jelenben is adnak, megköszönjük az ebédet. Kívánjuk, hogy továbbra is maradjon meg ez a szeretet az életben. Kívánunk jó egészséget, boldog életet a nyugdíjasévekben.
KOVÁCS MIHÁLY, SZEGED

ÜGYELET
Olvasónk negyvenfokos lázzal
vitte gyermekét az ügyeletre,
ahol ugyan ellátták, de azt
mondták, hogy gyógyszert nem
írhatnak fel. Nem érti, miért
nem adhatnak receptet az ügyeleten.
SEBÉSZET
Hétfőn délelőtt a Zöld Sándor utcában a baleseti sebészeten nem
látták el Farkas Rozália lányát,
akinek törött kezét elszorította a
gipsz. A délutános orvos szerint
pedig az utolsó pillanatban vették le a rosszul felrakott rögzítést.

Mára

kérdeztük:]

•••••••••••••
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Petérdázik-e
szilveszterkor?
Következő

kérdésünk:

Tesz-e újévi
fogadalmat?
Küldje e l válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! A/ SMS ízámlízéu normál tarja szennt történi

IGEN

• NEM

06-30/30-30-921
Vagy s z a v a z h a t az i n t e r n e t e n i s :

www.delnragyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SÍPOS SZABOLCS
December 28., 9 óra 23 perc, 2580 g Sz.:
Udvari Rita és Sipos Kálmán (Baja).
BOZÓKI HÉDI
December 28., 15 óra 25 perc, 3630 g Sz.:
Kovács Piroska és Bozóki Csaba (Szeged).
LÁSZLÓ JUDIT
December 29., 6 óra 50 perc, 3350 g. Sz.:
Sárkány Éva és László Tibor (Szeged).
BARNA MARTIN KRISZTIÁN
December 26., 16 óra 55 perc, 3620 g. Sz.:
Herke Andrea és Barna Krisztián (Szeged).
NAGYAMINA
December 2 9 . , 2 0 óra 0 perc, 2 7 4 0 g. S z :

MURA MÉSZÁROS BÁLINT
December 3 0 . , 1 óra 4 0 perc, 3 0 0 0 g Sz.: Maj-

A 2-es posta nyugdíjasai

PETÁRDÁK
Egy baktói előfizetőnket nagyon
zavarják a folytonos petárdadurrantások és attól fél, hogy ez még
csak fokozódni fog. Reméli, a
rendőrség tesz majd lépéseket a
szabálysértőkkel szemben.

IlliVIH

Lőrincz Szilvia é s Nagy Sándor (Szeged).

IFJ. LELE JÓZSEF

sát az OTP-nek, de még semmilyen visszajelzést n e m kapott az elszámolásról. Hiába
kereste fel a cég irodáját, n e m
tudtak neki felvilágosítást adni, olvasónk szeretné már lezárni az ügyet.

lát Tünde és Mura Mészáros Zsolt (Szeged).

SZENTES
BUSI KEVIN
December 23., 14 óra 5 perc, 3710 g. Sz.:
Lovas Edit és Busi László (Csongrád).

Tisztelt

VÉRSÉGI ANNA
December 23., 14 óra 10 perc, 3060 g.
Sz.: Vincze Klára és Vérségi Zoltán
(Csongrád).
KASZA MIKLÓS
December 23., 20 óra 40 perc, 3620 g. Sz.:
Kiss Zsuzsanna és Kasza János (Kunszentmárton).
CSAPLÓS VENCEL
December 23., 21 óra 35 perc, 3450 g. Sz.:
Sülyös Edit és Csaplós Zsolt (Szentes).
ANDULA DORKA
December 25., 0 óra 5 perc, 3100 g. Sz.:
Gyenes Edit és Andula Zoltán (Fábiánsebestyén)
SZAKÁL DIÁNA
December 25., 23 óra 35 perc, 2570 g és
SZAKÁL ZSÓFIA
December 25., 23 óra 37 perc, 2520 g. Az
ikrek szülei: Kristó Gabriella és Szakái Sándor Zsolt (Szentes).
TÓTH HANNA
December 28., 17 óra 25 perc, 3520 g Sz.:
Huszár Henrietta és Tóth Péter (Derekegyház)
Gratulálunk!

Olvasóink!

Szerkesztőségünk továbbra is
f e n n t a r t j a a jogot arra, hogy a
beérkezett észrevételeket eset e n k é n t rövidítve, szerkesztett f o r m á b a n adja közre. Az
írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek n e m feltétle-

nül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.
Indokolt esetben a levélíró
(amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen
meg.
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Sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt
kívánunk!

boldog karácsonyt ús ^¡kerekben aazdag
: I ét w évet kívánunk! < * TAXÉ
3
»>
m

JÊm^frm

»

B a u - K e m i k á l Kft.
Szeged, Dorozsmai út 48. ( , j
Tel/fax: 62/464-026 ¿. *-J

-jÊ'rm'ca

A Szegedi Környezetgazdálkodási

MINDSZENT V Á R O S ÖNKORMÁNYZATA

Közhasznú Társaság

NEVÉBEN

minden kedves partnerének

MINDEN

MINDSZENTI

POLGÁRNAK EREDMÉNYEKBEN

megköszönve eddigi

GAZDAG.

B O L D O G ÚJ É V E T K Í \ Y M

együttműködését

SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN

Dr. Zsótér István

NK!

Dr. Hajdú Imre

polgármester

jegyző

BAUHAUS
- Hódmezővásárhely, MAV Nagyállomás mellett
Telefon: 222-132
- Szeged, Kossuth L. sgt. 125. (rókusi pályaudvar mellett)
Telefon/fax: 62/458-558
- Csongrád, Fő u. 59.
Telefon/fax: 63/571-048

MINDEN KEDVES V Á S Á R L Ó N K N A K
ÉS PARTNERÜNKNEK
a z év v é g é n e k k ö z e l e d t é v e l ezúttal szeretnénk
kifejezni köszönetünket a z esztendő serán végzett
eredményes együttműködésért.
A 2 0 0 4 . é v r e jé egészséget és eredményes munkát
kívánunk!

Eredményekben és sikerekben g a z d a g
új évet kívánok minden kedves megrendelőmnek, üzletfelemnek, barátomnak!

Bujdosó József e. v.
3

Januári nyitva tartásunk:
2004. január 5-től 11 -ig ügyelet működik üzletünkben!
2004. január 12-én szokásos nyitva tartás szerint 8-tól 16-ig várjuk tisztelt
vásárlóinkat.

Bodrogi Bau Kft. dolgozói

BBO DROGI BAU KFT.'
Hmvhelyen a MÁV Nagyállomás mellett

£

Master/oods

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

Telefon: 222-132

G
^

OTP-GARANCIA
BIZTOSÍTÓ RT.

A feladatok folyamatos bővülése miatt úgy döntöttünk, hogy

GYAKORNOKI PROGRAMOT
indítunk.
A program lényege:
Nem fix pozícióba vesszük fel az új munkatársakat, hanem 1,5-2 év alatt
rotációs rendszerben 2 - 3 területen - pl. termelés, logisztika, mérnökség,
humán erőforrás, minőségbiztosítás stb. - kaphatsz 6 - 9 hónap időtartamú
projekteket, ezzel a rendszerrel viszonylag rövid idő alatt olyan Masterfoods
specifikus tudásra tehetsz szert, melynek segítségével megalapozhatod jövődet a Mars Incorporationon belül, akár Magyarországon, akár külföldön,
egyénre szabott képzési terv alapján fejlesztheted képességeidet, versenyképes juttatási csomagot biztosítunk a program ideje alatt és végzettségednek
és érdeklődési körödnek megfelelő feladatot a programot követően.
Te vagy az ideális jelölt, ha:
pályakezdő vagy. maximum 1-2 év szakmai gyakorlattal,
tárgyalóképes az angolnyelv-tudásod,
műszaki, gazdasági vagy élelmiszer-ipari területen szereztél diplomát,
dinamikus személyiség vagy.
kifogyhatatlan energiával rendelkezel,
hajlandó vagy sokat tenni azért, hogy előrejuss,
egy tőkeerős, biztos munkahelyen kívánod felépíteni a karriered.
Ha magadra ismertél a fenti felsorolásban és kedvet érzel kipróbálni
magad, önéletrajzod és motivációs leveled 2004. január 9-ig a következő
címekre küldheted el:
Masterfoods Magyarország Kft. Bartha Krisztina
6641 Csongrád-Bokros, 1. kerület, Pf.: 333.
krisztina. bartha® eu. effe'm. com

•MKB'
A

SIKEREKBEN GAZDAG,

A Masterfoods Magyarország Gyártó Kft. mára az európai állateledelgyártás fontos és kiemelkedő részévé vált. Beruházásaink révén a csongrád-bokrosi gyár a hazai piaci igényeken túl képes a legigényesebb piaci elvárásoknak is eleget tenni, így meghatározó szállítói lettünk számos európai és tengerentúli ország piacának. A Bokroson gyártott szárazeledel és
kiegészítő jutalomfalat termékeink a világ vezető állateledel-márkái, melyek a PEDIGREE® és CHAPPI" kutyaeledelek, valamint a KITEKAT- és
WHISKAS' macskaeledelek.

bujdigep@axelero.hu
Telephely: Budai Nagy Antal u. 140.

BOLDOG ŰJ ÉVET KÍVÁN

MINŐSÉG,

KÉNYELEM,

ÉS A Z Ö N

BIZTONSÁG

BANKJA

VALAMENNYI KEDVES
ÜGYFELÉNEK
AZ O T P - G A R A N C I A
BIZTOSÍTÓ CSONGRÁD

LAKOSSÁGI fis VÁM ALATI
SZOLGÁLTATÁSOK
LAKOSSÁGI HITELEK

MEGYEI IGAZGATÓSÁGA!
U I r í T I fis u n I M I

H si

SZOLGÁI.TAT ÁSOK

Sikerekben
gazdag, boldog

VÁLLALKOZÓI PROGRAM
50

ÍV

TAPASZTALAT

új é v e t
kívánunk
minden kedves

Minden kedves Ügyfelünknek Sikerekben
Boldog Új Esztendőt

Gazdag.

kívánunk!

ügyfelünknek!

M K B S z e g e d i F i ó k , S z e g e d . K ö l c s e y u . 8 . . T o L : (<>2) 5 9 2 - 0 1 0 .

ZIXEM 2 0 0 0 KFT.

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Részvénytársaság

Citroën márkaképviselet
és szerviz
Szeged, Dorozsmai út 6.
Tel.: 62/549-666

1741

Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
t á m o g a t j a a szegedi
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
( j íkivitel
nv

%>Ta*ppancs

www.nikb.hu

Minden kedves partnerének
sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván
a KITE RT.
Hódmezővásárhelyi
Alközpontja

•
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5.40 Hajnali gondolatok 5.50
Napkelte Benne: 5.54 Híradó
6.00 Körzeti híradó 6.30 Hírek
7.00 Híradó Benne: sport 8.00
Híradó 9.00 Európa és a világ
Három nap alatt a Föld körül
9.10 Márta meséi A nagy szűri
9.15 Gréti Egy kutya feljegyzései, 1H. (ism.l 10.00 Márta meséi Gerzson főszerepben 10.10
Amikor Lőtte láthatatlanná vált
Dán tévéfilmsorozat 11.00
Márta meséi Gerzson szimata
11.15 Fele királyságom - extra
A népszerűség királyai megküzdenek a kvízkirályságért 11.45
Református ifjúsági műsor
12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek, időjárás-jelentés 12.10 Európa és a világ Három nap alatt
a Föld körül 12.20 Együtt Szórakoztató szilveszteri válogatás
kisebbségi műsorokból 12.45
Európa és a világ Három nap
alatt a Föld körül 12.55 Sárkány és papucs Magyar rajzfilm
14.05 Európa és a világ Három
nap alatt a Föld körül 14.20 Év
végi sportösszefoglaló Csapatsikerek 15.15 Európa és a világ
Három nap alatt a Föld körül
15.25 Vörösbort ittam az este...
Nótaszó a klarinétkirállyal
15.50 Európa és a világ Három
nap alatt a Föld körül 16.05
Szuperriporter kerestetik! 17.05
Európa és a világ Három nap
alatt a Föld körül 17.15 Van,
aki f o r r ó n szereti A m e r i k a i
filmvígjáték (ff.) [16|
19.20 Európa és a világ
Három nap alatt a Föld
körül
19.30 Híradó este Benne:
sporthírek, időjárásjelentés
19.55 Csirkebefőtt A L'art Pour
L'art Társulat műsora

[16|

20.10 Kész cirkusz
21.10 Európa és a világ Három
nap alatt a Föld körül
21.20 Csirkebefőtt |16|
21.35 Tapsviharos evek
Rudolf Péter műsora
22.25 Csjrkebefőtt |16|
22.40 NEVshowR Szilveszter
0.00 Himnusz
0.01 Újévi köszöntő
Elmondja
Mádl Ferenc köztársasági
elnök
0.10 Szilveszteri Szuperbuli
1.55 EuroParty
2.50 A producerek a stúdióban
- Zenés őrület
Mel Brooksszal Kanadai
zenés film

TV

2

6.00 TV 2 - m a t i n é Kis Elvis.
Mila szupersztár. Tökfej tesó.
Ttsz-Vesz város. Lucky Luke. Fixi és Foxi 7.30 Fox Kids Gógyi
felügyelő. Nyekk, a macska.
Kisegér a prérin. Diabolik. Jack,
a kalóz 9.15 Benny Hill 9.40
Tökös ötös Amerikai akcióvígiáték |12| 11.20 Ernest a seregben Amerikai filmvígjáték [12|
12.50 Oltári nő Amerikai vígjáték 14.55 Doc Hollywood Amerikai v í g j á t é k [ 12| 1 6 . 4 5
Tommy Boy 18.30 Tények Hírműsor. Kész Tények. Az év legmulatságosabb pillanatai
19.00 Szilveszteri Aktív
A TV 2 magazinja |12|
Különös szilveszter Benne:
Activity-show Szilveszteri
különkiadás [12|
Bazi Nagy O Szilveszteri
Irigy Hónaljmirigy-show
Jl2|
MIB Újratöltve Mind Itt
Bulizunk 2003 [12]
TV 2-es sztárok más szerepben!
Sas|s). Alkoss. Gyarapíts!
Mikroszkóp-kabaré [12|
Bulizóna I. Humorfalók
éjszakája.
Himnusz. Pintér Dezső ünnepi
köszöntője.
Bulizóna II.
Humorfalók éjszakája
Sísuli 2. Kanadai vígjáték [12|
Benny Hill

K

L

U

B

6.00 Disney-rajzfilmsorozat
101 kiskutya 6.20 A világ meséi Animációs filmsorozat 7.00
Kölyökldub Benne: Rusty, a kölyökrobot. Hupikék törpikék.
Pokéroon 8.30 Játékzóna 8.35
Óvó bácsik Amerikai vígjáték
[12] 10.05 Játékzóna 10.10 Receptklub - Különkiadás 10.45
Alibi törzs Amerikai vígjáték
|12|. Közben: Híradó - Déli kiadás 12.30 Bűnvadászok Olasz
akcióvígjáték 14.30 Nincs kettő
négy nélkül Olasz akcióvígjáték

16.25 ...és megint dühbe jövünk Olasz akcióvígjáték 18.30
Híradó - Esti kiadás 18.55 Fókusz Közszolgálati magazin [12]
19.20 Szupermozi: Mr. Magoo
20.50 Szupermozi: Apácashow
Amerikai vígjáték [12]
22.30 ValóVilág [121
0.00 Himnusz
0.05 Mádl Ferenc újévi
köszöntője
0.10 ValóVilág Újra a lét a tét!
[12]

0.25 A báránysültek
hallgatnak
Amerikai-olasz vígjáték
[I2|

1.45 A Ravasz, az Agy és két
füstölgő Puskacső
Angol akcióvígjáték. [16|
D U N A
TELEVÍZIÓ

5.30 Jövőnk koronája múltunkban született 6.55 Bekezdések
7.00 Táncház 7.25 Szilveszteri
szokások a Kárpát-medencében
7.55 Ne csak igyunk, együnk is!
8.15 Hírek 8.20 Hungarorama Kitekintő 8 . 3 0 kiCSODA a
m i C S O D A 9 . 0 0 Téli m a t i n é
9.25 Északi madarak: A fecske
Finn filmetűd 9.30 A labdarúgás
varázslói Spanyol dokumentumfilm 10.25 Az ifjú Olsen és bandája D á n színes kalandfilm
11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.10 Isten kezében 12.40 Nótázzunk!
13.05 Egy bolond százat csinál
14.25 Hódolat Ella Fitzgeraldnak! 15.15 Egy századról jókedvűen 16.15 Régiók Kilátó 17.00
New York Bál 17.30 Szilveszteri
műsorismertetés 17.40 Experidance 18.00 Híradó 18.35 Sport
18.40 Ünnepi stúdió
19.20 Kilátó
19.45 Szent Iván napja
21.20 Ünnepi stúdió
23.00 Régiók élőben
23.05 Ünnepi stúdió
23.59 Óra
0.00 Himnusz
0.05 Mádl Ferenc köztársasági
elnök ünnepi köszöntője
0.15 Nótacsokor
0.45 Ünnepi stúdió
1.00 Experidance

5.43 Hajnali gondolatok 5.50
Napkelte 9.05 A Generális
Amerikai filmvígjáték 10.45
Balogh József zongorázik 11.00
Egyházak Amerikában Feketemise 1 2 . 0 0 Déli h a r a n g s z ó
12.05 Fele királyságom - extra
A népszerűség királyai megküzdenek a kvízkirályságért 12.35
Rossinisissimo Hangverseny az
Olasz Kultúrintézetben 14.15 A
Mikulás titkai Francia rajzfilmsorozat, 10 A repülő szőnyeg
14.40 Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat. Csipkerózsika. Csizmás Kandúr 15.35 Kaviár és
lencse Szovjet f i l m v í g j á t é k
17.05 Napnyugta 19.40 Esti
mese Zatúr, a csodacsacsi. Magyar rajzfilmsorozat, 8. Zatúr és
a motorosok; Süni és barátai.
Magyar bábfilmsorozat. Szilveszteri koccintás; Magyar népmesék. Magyar rajzfilmsorozat.
A kerek kő
20.15 Híradó este
Benne: sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 A Vadnyugat fiai 2.
Amerikai western [ 161
22.25 Jövőre, ha minden jól
megy
Francia filmvígjáték

mm
A

K

[I6|

1.35 Húzzátok, cigányok!
Szilveszteri csárdások,
cigánydalok
2.05 Kaviár és lencse
Szovjet filmvígjáték
3.35 Együtt Szórakoztató
szilveszteri válogatás
kisebbségi műsorokból
4.00 Rossinisissimo
Hangverseny
az ÖTasz Kultúrin
tézetben

Hangos képújság.

(a Télin Tv csatornáján)
Adásszünet.

mtv

O

6.00 Képújság 9.00 Különjárat
9.30 Bencze-show 10.00 Forgáspont - Lengyel Attila műsora
10.30 Az aggteleki barlangok, 3.
rész: A Kossuth-barlang 11.00 A
könyv testvér dicsérete 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók 12.00 Képújság
16.00 Okavango - a vadon szíve,
13. rész 17.00 Európa - Startvonalon, 1/2 17.30 Égből pottyant
karácsony 18.00 Vásárlási műsorablak 18.30 Thalassa - természetfilm-sorozat 19.00 Cubix
- a javíthatatlan robot, 19. rész.
Animációs filmsorozat 19.30 Dokumentum műhely: jeles napok
20.00 Thalassa 20.30 Európa Startvonalon 1/3 21.00 Szakácspárbaj 23.00 Bencze-show 23.30
Különjárat - zenei magazin 24.00
Képújság

•TV

v*s«HeiYi VÁIK» mvíaó

16.00 Élő Szilveszteri ZeneDoboz játék 18.00 A varázsló.
Magyar mesefilm 19.30 Legényanya. Magyar vígjáték 21.00 Szerelem első vérig. Magyar film
22.30 Szerelem második vérig
24.00 Himnusz 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.30 Dél-alföldi krónika 7.45
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig délutáni magazin 18.30-22.30ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Juice
(Száraz Ferenc) 14.00 Bende
Gábor 16.00 Kívánságműsor
19.00 Szonda 20.00 Bár 88
(Kiss Balázs)
vU'

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianrvGenscher 17.00
Kívánságműsor Tóth Péter és
Keresztes Péter Tel.: 06-3030-30-244 és 44 22-44 20.00
Euro-expressz Dénes Tamással 22.00 120 perc Marosi
Antallal

5.40 Hajnali gondolatok 5.50
Napkelte 9.00 Éurópa és a világ
Három nap alatt a Föld körül
9.10 Gréti Egy kutya feljegyzései,
IP2. (ism.) 9.40 Márta meséi Magyar animációs sorozat, 9. Gerzson kiállításon 9.50 Égszínkék
madár Bábtévéjáték 10.50 Márta
meséi Magyar animációs sorozat,
10. Macskaeledel 11.05 Európa
és a világ Három nap alatt a Föld
körül 11.15 Bécsi újévi koncert
13.50 Európa és a világ Három
nap alatt a Föld körül 14.00 Hírek, időjárás-jelentés 14.05 Üjévi
vigasságok (ism.) 14.20 Európa és
a világ Három nap alatt a Föld
körül 14.35 Koldus és királyfi
Angol-amerikai kalandfilm
16.30 Európa és a világ Három
nap alatt a Föld körül 16.45 Rózsafa virít az ablakom alatt... Nótaszó Kállay Borival 17.10 Európa
és a világ Három nap alatt a Föld
körül 17.25 Friderikusz - A szólás szabadsága Válogatás - 2003
18.25 Szuperriporter kerestetik!
19.30 Híradó este
Benne: sporthírek,
időjárás-jelentés
19.50 Európa és a világ
Három nap alatt a Föld
körül
20.05 Interoperett - Gála
Válogatás az elmúlt
évek sikereiből
21.40 Dalok a színházból
Portréfilm
Presser Gáborról
22.40 A lápvidék gyermekei
Francia film (ism.) [16|

TV

2

6.00 TV 2 - m a t i n é Kis Elvis.
Mila szupersztár. Tökfej tesó.
Tesz-Vesz város. Lucky Luke. Fixi és Foxi 7.30 Fox Kids Gógyi
felügyelő. Nyekk, a macska. Kisegér a prérin. Diabolik. Jack, a
kalóz 9.05 Benny Hill 9.30 Pinocchio Amerikai-német családi f i l m 1 1 . 0 5 Vadak ura 2.
Amerikai kalandfilm [12| 13.05
Az ember, aki túl keveset tudott
14.45 Folytassa, cowboy! Angol
vígjáték [12| 16.30 Piedone Afrikában Olasz akcióvígjáték [12)
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív
A TV 2 magazinja [12]
19.30 Hangyák a gatyában 2.
Német vígjáték [12|
21.00 Farkangyal
Amerikai krimivígjáték
[16]

22.50 Nagyokosok
Amerikai vígjáték |16|

Radié? „97,6
5.30 ló reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Napraforgó közszolgálati magazinműsor.
Téma: Akik szilveszterkor is
dolgoznak, évvége a mentősöknél, tűzoltóknál, taxisoknál 15.00 Ünnepváró 16.00
Ünnepelő 18.00 Szilveszteri
Top 20 20.15-01.00 Szilveszteri játék, reggel 5 óráig zenei
válogatás

[16|

0.00 Himnusz
0.01 Üjévi köszöntő
Elmondja Mádl Ferenc
köztársasági elnök
Kb. 0.10 léledili
Amerikai filmvígjáték

CSÜTÖRTÖK

A n a o fii m i e
RTL Klub
20.50 Apácashow
Am. vígjáték

wm
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Fsz.: Whoopi Goldbcrg, Harvey
Keitel, Maggie Smith

A renói mulatóban énekel
Deloris, a kaszinó kétes hírű
tulajdonosának
barátnője.
Egyike este kedvese a szeme
láttára embert öl. Hogy el ne
árulja, el akarja tenni láb alól a
nőt. Deloris a rendőrségre
menekül. A tanúvédelmi
program keretében kolostorba
rejtik...

6.00 Pokémon Japán animációs
filmsorozat 6.20 A világ meséi
Animációs filmsorozat 7.00 Kölyökklub Benne: Rusty, a kölyökrobot. Az elhagyott játékok.
Seriff az űrből, 1. Hupikék törpikék. Pokémon 9.20 Játékzóna
9.25 Ebadta focista Amerikai
vígjáték 10.50 Játékzóna 10.55
Receptklub - Különkiadás
11.30 Szafari expressz Olasz
akcióvígjáték [12], Közben: Híradó - Déli kiadás 13.15 Grizzlymedve-akció Amerikai kalandfilm 15.00 Lovagok háborúja 16.35 Jackie Chan: Balekok és banditák Hongkongi akcióvígjáték [12] 18.30 Híradó Esti kiadás 18.55 Fókusz Közszolgálati magazin [12]
19.25 ValóVilág
Üjra a lét a tét! [12]
20.05 Esti showder
Fábry Sándorral [12|
21.40 Szupermozi:
Lökött örökösök
23.05 Híradó - Késő esti kiadás
23.15 Hype
Amerikai vígjátéksorozat

[16|

23.40 Fókusz
Közszolgálati magazin
(ism.) [12]
DUNA
TELEVÍZIÓ

6.00 Himnusz 6.05 A köztársasági elnök újévi köszöntője 6.15
Kis-Balaton: Egy esély a természetnek 6 . 4 0 Álmos vagyok,
mint a cica 6.50 A Greshampalota 7.30 „Az álmok nem ha• zudnak..." 8.15 Hírek 8.20
Hungarorama - Kitekintő 8.30

kiCSODA a m i C S O D A 9 . 0 0
Téli matiné: Fred, a sztár Skót
animációs film 9 . 2 5 Mariken
Holland kalandfilm 10.55 Verne Gyula csodálatos utazása - A
rejtelmes sziget 11.50 Hírek
12.00 Déli harangszó, műsorismertetés 12.10 Élő egyház Vallási híradó 12.40 Háry János
14.25 Beavatás 14.40 Magyarok a m a o r i k f ö l d j é n 1 5 . 4 0
Ghymes: Újesztendő 15.45 Egy
évszázad Armstronggal 16.35
Egy király és négy k i r á l y n ő
Amerikai játékfilm 18.00 Híradó 18.30 Mese
19.00 Für Elise
19.40 Johann Strauss: Denevér
21.55 Bekezdések
22.00 A másik Boleyn lány
23.30 Isten hozta!
0.35 Bach: 5. Brandenburgi
verseny, BWV. 1050.
1.00 Himnusz,
műsorismertetés
1.05 Híradó
1.30 Mese
1.40 Háry János
3.25 A természetvédelem
harminc éve a
Hortobágyon

5.43 Hajnali gondolatok 5.50
Napkelte 9.05 Cyrano de Bergerac Amerikai film (ff.) 10.55
Egyházak A m e r i k á b a n Ahol
megállt az idő 12.00 Déli harangszó 12.01 Isten vagy történelem 12.50 A Riviérán Amerikai filmvígjáték 14.20 A Mikulás titkai Érancia rajzfilmsorozat, 11-12. A Mikulás visszaemlékezései; A varázspálca
15.15 Jelfák mindenfajta szélnek Nagymező 15.30 Napnyugta 18.00 A nagy Waldo Pepper
Amerikai film [16|
19.50 Esti mese Zatúr,
a csodacsacsi. Magyar
rajzfilmsorozat, 9. Zatúr
a tengerparton; Varjúdombi mesék.
Magyar bábfilmsorozat.
Mese az elmaradt
disznótorról
20.15 Híradó este
Benne: sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Egy különleges éjszaka
Amerikai tévéfilm |16]
22.10 Léghajóval
Ausztráliában
Francia természetfilm
[16|

23.05 Üjévi vigasságok
23.25 A Liszt Ferenc
Kamarazenekar
koncertje
0.10 Megveszem ezt a nőt
Mexikói tévéfilmsorozat,
101-102

0.55 Cyrado de Bergcrac
Amerikai film (ff.)
2.45 Századfordító magyarok
Gábor Dénes-portré
(1900-1979)
3.40 A nő szívét ki ismeri?
Szirmai Albertre
emlékezünk
4.15 Szalon, hálószoba
és fürdő
Amerikai filmvígjáték (ff.)

nőkével 18.00 Vásárlási műsorablak 18.30 Thalassa 19.00 Cubix
- a javíthatatlan robot, 20. rész.
Animációs filmsorozat 19.30 Dokumentum Műhely: jeles napok
20.00 Thalassaó 20.30 Európa Startvonalon 1/4 21.00 Linda és
a főtörzs. Olasz bűnügyi sorozat
841. rész: A doktornő halála 23.00
Az aggteleki barlangok, 3. rész:
A Kossuth-barlang 23.30 Dokumentum Műhely: a legendás pincefalu 24.00 Képújság

• TV
VÁVKHBYI VJUOS LEIVBÓ

16.00 Lúdas Matyi. Magyar rajzfilm 17.15 Szegény Dzsoni és
Árnika. Magyar mesefilm 18.35
Ulzana. Német kalandfilm 20.10
Újévi koncert a Fekete Sasban
22.00 Gyöngyvirágtól lombhullásig. Magyar természetfilm 23.15
Az Apostol együttes koncertje
0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
és a 66,29Mhz 5.55-22.30ig 6.00 Reggeli Krónika 6.30
Dél-Alföldi Krónika 6.45
Reggeli párbeszéd 7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra 15.00-18.00-ig Délutáni zenés magazin 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese és Tóth Géza) 10.00 Juice
(Száraz Ferenc) 14.00 Bende
Gábor 15.00 Media Markt
slágerlista 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda (Patkós Attila) 20.00 Közélet
(Zoltán Csaba) 22.00 Bár
88 Juhász Kund
vU..

Adástel.: 44-22-44; e-mail:
juventus@juventus.szeged.hu 0.00 Csak zene 6.00
Reggeli luventus Hegyesi
Sándorral 10.00 Tiszttartó
Titusz 14.00 Vas MarianrvGenscher 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter - telefon: 0630/10-30-244 és 44 22 44
20.00 Euro-Express: Dénes
Tamás 22.00 Inteam

Radié 7 „97.6
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor.
Téma:
Újévi
Röcsögö a Rádió 7-ben
15.00 Újévi üzenőműsor
18.15 Full extra 20.15 SMS
kívánságműsor, reggel 5 óráig zenei válogatás

J
22.00-18.55 Hangos képújság
18.55-20.30 Városi Tv Szeged
műsora 20.30 Pályairány 21.00
Nézze meg az ember 21.30 "Tudomány Egyetem

A nap filmie
Duna Tv
22.00 A másik Boleyn lány
m

(a Telin Tv csatornáján)
19.00 10 éves a Szegedi Kortárs
Balett 20.00 A 20 század emlékezete - Faludy

mm

6.00 Képújság 9.00 Virágzó Magyarország: Bugyi 9.30 Dokumentum Műhely: a legendás pincefalu 10.00 Fokváros. Dokumentumfilm 10.30 Az aggteleki barlangok, 3. rész: A Kossuth-barlang 11.00 Dokumentum Műhely: hogyan lettem élsportoló
11.30 Vásárlási műsorablak
11.45 Kisfilmek, ajánlók 12.00
Képújság 16.00 Thalassa - természetfilm-sorozat 17.00 Európa
- Startvonalon 1/3 17.30 Parlamenti köszöntő - beszélgetés Szili Katalinnal, az Országgyűlés el-

SMgdMP»'
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Fsz.: Natascha McElhone,
Jodhi May, Jared Harris, Stcvcn
Mackintosh

VIII. Henrik politikai rendeleteiről és házasságairól is hírhedtté vált. Megtiszteltetés volt
egy család számára, ha a király
szemet vetett a család nötagjára.
Mary, a csinos fiatalasszony a
királynő udvarhölgye volt. Itt
ismerte meg és csábította el
Henrik. Ám Mary nem tudta
megtartani a királyt, mert az
beleszeretett húgába, a későbbi
Anna királynőbe.

Alapítványok
Albérletet kínál
Állást kínál
Autó
Bérlemény
Bútor
Egyéb
Garázs
Építőanyag
Gazdit keres
Hagyaték
Háztartási gép
Magánház
Növény
Oktatást vállal
Pénz, értékpapír
Régiségek
Számítástechnika
Szolgáltatás
Társközvetítés
Téglaépitésü lakás
Üzlethelyiség

3

Állást kínál

2

A l b é r l e t e t kínál

• BUDAPESTEN, népstadioni megállóhoz közel 2 szobás, részben bútorozott lakás
kiadó.
62/245-350.
(31410719)

NONSTOP

• PULTOSHÖLGYET keresek szegedi presszóba. 0620-947-0004. (31410766)
• SZÁLLÍTÁSSAL, kereskedelemmel foglalkozó kft.
szegedi irodájába szerbnyelv-tudással rendelkező
irodavezetőt keres. Jelentkezést 6701 Szeged. Pf.:
265-re várjuk. (31410682)
• KÖNYVELŐ VÁLLALKOZÓT vagy SZÁMVITELI VE
ZETÖT keresünk kereskedelmi kft. könyveléséhez.
Előnyt jelent a "Forrás" ügyviteli
program
ismerete,
munkaügyi jártasság, januári
kezdés. Feltétel: regisztrált
könyvelö státus. Jelentkezni
lehet írásban, szakmai önéletrajzzal. Levélcím: Onozo
Agro Kft. 6764 Balástya,
Széchenyi u. 3. Tel.: 30/
3979-111. (31410760)
• SZEGED környéki, összkomfortos tanyára tanyagazdát keresek. Házaspárok
előnyben.
06-70/523-3834. (31210189)

3 0 1 . (31310606)

A FREN CLUB
Kereskedelmi és
Vendégíátóipari Kit.
szakképesítéssel és
gyakorlattal rendelkező
munkatársat keres

üzletvezetői
beosztásba.
Jelentkezés:
levélben, fényképes
szakmai önéletrajzzal.
Cím: Fren Club
s
6722 Szeged,
I
Mikszáth K. u. 20. \

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

MAKÓ VAROS
TERÜLETÉRE,
A DÉLVILÁG ÚJSÁG
TERJESZTÉSÉRE
megbízható,
jó munkabírású kollégákat
keresünk
»
részmunkaidőben.
t
Érdeklődni
Makó. Csanád vezér tér 3.
szám alatt
a szerkesztőségben, vagy
munkaidőben telefonon
a 62/219-365-ős számon.

4

Autó

• AUTÓÁTÍRATÁS l e g gyorsabban,
kedvezó
biztosításkölés:
Szeged,
Madách 24/b
Körgyűrű,
62-425-043. (3)108834)
• EGYEDI gyártású utánfutómat
visszavásárolom,
jutalmazom. Szeged, Szöregi útról tünt el. Rendszáma
XKZ-624 Tel.: 06-20/98680-82. (Szeged) (31410787)
• FIAT Palló Weekend,
2000. januári, 1242 cms,
extrákkal (klíma, központi
zár, szervokormány, gyerekzár. rádiós magnó, légzsák. hátsó fejtámlák, elektromos ablakemelő, hövédös
szélvédők, 8 éves korig átrozsdásodás ell. gar.) eladó.
Használtautó-beszámítás
lehetséges. Érd.: 06-30/
479-11-01. (31410753)

SZE6ED
GYÁSZHÍR
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
MARIINAK PÁL
kőműves

életének 73. évében, türelemmel viselt, hoszszú betegségben hirtelen elhunyt. Temetése
2004. január 6-án, 13 órakor lesz az Újszegcdi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV GAZDAG DEZSÖNÉ
SÁSI ROZÁLIA
életének 97. évében elhunyt. Temetése 2004. január 5-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
031410857
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
VINCZE MIHÁLYNÉ
CSELÉDES MÁRIA
88 éves korában elhunyt. Temetése 2004. január 6-án, 12 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
Q3.4io«4
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÁDÁM GÉZÁNÉ
GÁBOR VIKTÓRIA
december 25-én elhunyt. Temetése december 31-én, 12 órakor
lesz a Dugonics temetőben,
au«««
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. CZOMBOS GÁBOR
80 éves korában elhunyt. Temetése január 7-én, 11 órakor lesz a
Pusztaszeri temetőben.
0314.0825
Gyászoló család

• RENAULT EspaCé 2.1 TD.
1989-es évjáratú, 7 literes
fogyasztású, friss műszakival eladó. -06-30/935-1710.
Szeged. (31410827)
• RENAULT Mégane Classic 1.6, 1999. évjáratú, újszerű állapotban, 29.000
km-rel eladó. 62/211-311.

7

CSŐ és VAS

ZARTSZELVEHYEK
KÜLÖNLEGES MERETEKBEN
CSIPKÉZETT, HULLÁMOS
V A G Y A K A R FAMINTÁS

(31410691)

5

MÉRETRE VÁGVA IS I

Bérlemény

362/541-770

RAKTARAK
BÉRELHETŐK
SZeSoBoE

Építőanyag

• ALUMÍNIUM f é l t e t ő s ,
könnyűszerkezetes
raktár
200 nm, lebontással eladó,
06-30/9688-911. (Szeged)

B0?d)

6724 Szeged. Bakay N u. 52.

Bútor

• ANTIK bútorokat, régiségeket, tollneműt, teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre Is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324. 30383-7116. Szeged. (30905638)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25.
62/489-603.
(30905243)

ROZSDAMENTES
ÉS

SAVALLO

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

SZEGED, BAKAY N.U.29,

Tel.:62/541 -772

10

Gazdit keres

• A TAPPANCS közreműködésével gazdit keres 8
német juhász keverék kutyus, akik 2 hónaposak,
egészségesek és barátságosak. Érd.: 62/430-167 (20
h
után),
30/421-98-95.
• A TAPPANCS közreműködésével
gazdit
keres
(ideiglenes helyről) egy 2
hónapos kan, fekete színű,
játékos staffordshire keverék
kölyökkutya. Érd.: 06-70/
380-69-67. (31410755)
• EGÉSZSÉGES kölyökcicák: hamuszürke, fekete,
fehér, fekete-fehér, cirmos,
cirmos-fehér és háromszínű
változatban örökbe fogadhatók a Tappancstól. Érd.:
30/421-98-95, 20/427-539 0 . (31108337)

• ROXANA vagyok, egy 4
hónapos német dog és német vizsla keverék szuka
kutyus, aki egy szerető
családot keres magának.
Lehetőleg
kertes
házba
szeretnék költözni, és ott a
futkározás mellett a házadat
is örzöm. 06-70/380-69-66
(31410757)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TÓTH ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló testvére és unokái

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, ismerősöknek,
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
ÖZV NÉMET SÁNDORNÉT
utolsó útjára elkísérték,
ont,»«!
Gyászoló család

utolsó útjára elkísérték.
o3u,0«,
Szerető családja

TÓTH JÁNOSNÉ
CSISZÁR ROZÁLIÁT

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
HÓDI
LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték, mély fájdalmunkban osztoztak.
03,3,0345
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
KOVÁCS ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
03.41072»
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BÁLINT DEZSÖNÉ
SIMON ILONA
81 éves korában elhunyt. Temetésétől későbbiekben intézkedünk.
031410841
Gyászoló család
Tudatjuk, hogy
SIMON JÁNOSNÉ
SCHWITZER LÍVIA
elhunyt. Szúk családi körben vettünk végső búcsút Tőle.
óimon»
Gyászoló rokonai
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleség, Édesanya, leány,
nagymama, testvér és rokon,
KÓNYA MIKLÓSNÉ
CSONKA ROZÁLIA
58 éves korában, hosszan tartó,
súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2004. január 7-én, 14 órakor
lesz a Gyálaréti temetőben,
omlóm
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV VERES JÁNOSNÉ
SZÉLL JULIANNA
életének 89. évében elhunyt.
Temetése 2004. január 6-án, 14
órakor lesz a dorozsmai temetőben. Előtte gyászmise 13 órakor.
03UI0S34
Gyászoló család
Megrendülten tudatjuk, hogy
KÓCSÓ ANTAL,
a Tisza Volán Rt. nyugdíjasa 66
éves korában váradanul elhunyt.
Temetése január 2-án, pénteken
10.30 órakor lesz a Csólyospálosi temetőben. Az rt. Kócsó
Antalt saját halottjának tekinti.
A búcsúztatásra autóbuszt indítunk 9 órakor a Szeged, Mars
téri autóbusz-pályaudvarról.
Tisza Volán Rt.

Közúti Közlekedési
Szakszervezet

• KÁRPÓTLÁSI jegyet veszek, házhoz megyek, legtöbbet fizetek. 30/945-9954

(30905643)

• HŰTŐSZEKRÉNY (Lehel
kétcsillagos. 190 l-es) kiváló
állapotban eladó. Érd : 62/
210-726. (Makó) (31410749)
13

Növény

• JÓ minőségű, száraz,
kisbálás kukoricaszár, búzaszalma, lucernamag. Kukorica. búza. árpa, zab. Házhoz szállítva eladó 06-30/
243-71-58. (31410718)

EEB2523BBH
• INTENZÍV felvételi előkészítő tanfolyamok indulnak a
Co-Repeta Bt.-nél! Jelentkezési határidő: január 6.
62/424-070/142,
62/422359 (Szeged). (31310531)
16

Régiségek

g KAROLYI REGISEGKE
RESKEDÉS ; legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehel romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324. 06-30-383-7116.
Szeged. (30905613)
• RÉGISÉGEK vétele. 0662-322-914,
Szeged.
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17
Óráig. (23976954)

Magánház

• SZEGEDTŐL 7 km-re tetőteres családi ház eladó.
06-30/547-94-36. (31410690)
14

17

Pénz, értékpapír

* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádi«. Kárász u. B. 04-20/321-4489

18

Számítástechnika

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

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

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

• MINDEN kedves vásárlónknak kellemes karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!
SZILÁNK*! Szeged. PULZ
U. 46. Tel.: 62/425-555.
(30601719)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
SIPRIKÓ JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család, Makó, Apátfalva
Ol. 41,18.4

477

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, utcabelieknek, akik
szerettünk,
SÁNDOR ALBERT
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
031410717
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
NACSA PÉTERNÉ
BARTA JULIANNÁT
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
0314,08.17
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

«

DUFKA ANDRASNE
NAGYMIHÁLY JULIANNA
1941-2002

Tudatjuk, hogy felejthetetlen Mamánk,
FÁBIÁN ILLÉSNÉ
PUZSIN JULIANNA
lelke 2003 Karácsonyán az égbe
szállt. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrzik a vele fél évszázadon át együtt élt második családja.

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

(31410735)

(31209381)

Tel./Fax: ( 6 2 ) 4 6 7 - 6 4 7

6

• GARAZS hosszú távra kiadó a Körtöltés u. végén,
06-30/354-1248. (Szeged)

(31108327)

9

Hagyaték

• EU VAL kapcsolatos,
jövedelmezö vállalkozáshoz
befektetöpartnert keresünk!
Tel.: 96/526-476, 06-20/
9370-610. (31310600)

(31210214)

Egyéb

SZEGED, BAKAY NÁNDOR U. 29.

• FÜLES vagyok, egy 5
hónapos erdélyi kopó szuka
keverék kutyus. Életvidám,
játékos, kedves társad leszek. Keress: 06-70/38069-66. (31410756)
11

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

Gyászközlemények

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
DR. MOLNÁR MIKLÓS
56 éves korában elhunyt. Szúk
családi körben örök nyugalomba
helyeztük.
Gyászoló család

is)

Apróbörze

• GYÓGYSZERÉSZ munkatársakat keres a megújult
Kígyó Patika. 62/547-174,
Szeged. (31310479)

• VÁLLALKOZÓ biztonsági
őröket keresünk makói, maroslelei munkahelyekre. Tel:
62/572-240, 06-30/2-064• AZ ALSÓVÁROSI Polgárőrség ezúton köszöni
meg támogatóinak, hogy
adójuk 1%-ával bennünket
támogattak. A 87.228 Ft-ot
felszerelés vásárlására fordítottuk. Valamennyi kedves
támogatónak boldog új évet
kívánunk. (31410722)
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halálának első évfordulójára emlékezünk.
Szerető családja

MAKÓ
GYÁSZHÍR
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek,
de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
BÁRÁNYI SÁNDOR,
makói lakos hosszú, súlyos betegség után, életének 77. évében elhunyt.
Temetése december 27-én, 11 órakor lesz a református ótemetőben.
Szerető felesége
(A gyászközlemény technikai okok miatt késve jelent meg.
Elnézést kérünk. A kiadói
<11.4111707

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,
volt munkatársaknak, akik édesanyánk,
CZENE JÓZSEFNÉ
SPILAK IRMA
temetésén megjelentek, részvétükkel gyászunkban osztoztak. Köszönjük a Maroslele Község Polgármesteri Hivatala vezetésének, az
apparátus minden dolgozójának,
hogy képviseletükkel fájdalmunkat
enyhítették.
Gyászoló család, Makó
04.410717

7

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akil$ drága szerettünk,
HAJDÚ ISTVÁN
temetésén részt vettek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Köszönjük a kezelőorvosának, a
nővéreknek és a temetkezési vállalkozásnak a figyelmes munkáját.
Gyászoló család, élettársa
és gondviselője

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV ZELEI JÁNOSNÉ
1
ORGOVÁN MÁRIA,
Szentes, Keresztes u. 29. sz. alatti lakos 80 éves korában elhunyt.
Temetése január 5-én, hétfőn, 14
órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes
031410777

7

7

T

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KERESZTÚRI TÓTH
MIHÁLYNÉ
PAKSI JUSZTINA,
Szentes, Vecseri u. 25. szám alatti lakos 88 éves korában elhunyt.
Temetése 2004. január 5-én, hétfőn, 13 órakor lesz a szentesi Szeder temetőben.
Gyászoló család, Szentes
„Annyira akartam még
élni, a betegséget legyőzni, küzdöttem volna értetek, de már nem lehetett. Csend ölel át és szeretet, soha ne feledjetek, Isten veletek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
SÍPOS IMRÉN É
GYARMATI MÁRIA,
Szentes, Ürge u. 14. sz. alatti lakos 49 éves korában elhunyt. Temetése január 6-án, kedden, 13
órakor lesz az alsó református temetőben.
Gyászoló családja, Szentes

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Égisz '90 Temetkezési Kft.,
' 6600 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162

Fájó sziwel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
^
BALOGH JÁNOSNÉ
TIHANYI ESZTER,
Szentes, Sárgaparti u. 15. szám
alatti lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése december 31 -én,
szerdán, 11 órakor lesz a szentesi
Kálvária temető ravatalozójából.
aii4io78o Gyászoló család, Szentes

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÖZV BIHARI LÁSZLÓNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család I

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
CSORDÁS ELEMÉRNÉ
LÉNÁRT JULIANNA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
03UI0712
Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik
testvérem,
ÖZV. MEGYESI SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
031410307
Megyesi család

14
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Grandjean Gábor: Sok tehetséges kislány jár hozzánk

KSZSE - az utánpótlásbázis
AKSZSE talán az egyetlen olyan
egyesület, amely kimondottan
csak a női kézilabda utánpótlás-nevelésével
foglalkozik.
Nincs olyan magasabb osztályban szereplő csapat sem, amelyhez elkötelezték volna magukat. Még egy fontos ismérv: a
klub összes tisztségviselője társadalmi munkában végzi feladatát.
A kilencvenes évek közepéig első
osztályban, s nem akárhogyan
szerereplő női kézilabdacsapata
volt Szegednek. Ha közvetlenül
nem is tekinthetjük a Kézilabda
Szeged SE-t a nagy elődök folytatójának, de mindenképpen a
sportág női szakágának a fennmaradását biztosítja. A klub vezetője, Pördi Péter és edzői teljesen önzetlenül teszik a dolgukat.
A napokban két korosztály, az
1988/89-es és az 1990/9l-es tartotta évzáró összejövetelét a Vízitelepen. Erre az eseményre meghívták a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának két sztárját, Perger
Zsoltot és Nikola
Eklemovicsot
is. A két játékos szinte meghatódott a gyerekek lelkesedésétől és
kézilabdaszeretetétöl.
- Egy leánynak nagyon nehéz
normális sportágat választani.
Sokat morfondíroztunk mi is.
Természetesen abban, hogy a kézilabda mellett döntöttünk, nem
csupán a KSZSE jó híre, hanem a
család ilyentérű múltja is közre
játszott. Másfél évvel ezelőtt
mentünk le Gréta lányommal az
első edzésre, s azóta nem szülőként, hanem edzőként látogatom hetente háromszor a foglalkozásokat - árulta el Grandjean
Gábor, aki 1970-től az elmúlt
évig számtalan első osztályú csapat kapuját őrizte.
Hallgatva Grandjean Gábor
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Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged
ós
Csongrád megye Tel 06
30/9457 377. 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999 SZÁSZ PÉTER <30905228)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel.
lesléssel.
Tel.
62-517-012.
30-9550-537 (Szeged) (309055001
• PONYVAKÉSZITES, - j a vítás Tel 62-571-238. 0630-322-5743. (23673016)

HÓRUKK-SPEED BT.

A KSZSE kislányai nagyon lelkesek és edzőjükkel együtt szeretik a
lelkes beszámolóját, felvetődik
bennünk, nem csoda, hogy a
kislányok is elkötelezettjeivé
válnak a kézilabdának. A lelkesedés mellett természetesen az
eredmények is önmagukért beszélnek. Az 1990/9l-es korosztályból összeállított csapat némi
túlzással állítva szinte legyőzhetetlen. Az idei 43 mérkőzésből
41-et győzelemmel fejezett be.
A szegedi, a békéscsabai, a kalocsai tornán első lett. A jelenleg
folyó országos gyermek bajnokságban hat mérkőzésből hatot
nyert meg. A csapattal, szintén
másfél év óta Arany Zoltán foglalkozik. Nem sokkal szeré-

• ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás kedvező áron, a Komfort Szövetkezettől Szeged.
Hajnóczy u. 30. Tel.: 624 2 5 - 2 4 0 . (30905769)

Kellemes ünnepeket,
boldog uj évet kíván
kedves Ügyfeleinek
ós Farmereinek
a LAKSPED Fuvarozó
ás Szolgáltató
Szeged. Zágráb u. 50.
62/497-358. 30/6304-690

Lomfalanít?

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

A s apróhirdetések
tartalmáért
a k i a d ó II6HI
vállal
felelősséget!

ÜZLETHÁZ

Ll
¿tói

ELEMEK RAKTÁRRÓL

SZEGED, BAKAY N. U.29.
Tel.:62/541-760

( jj^p/TSSüE

kérdést,
hogy
esetleg
a
2004/2005-ös bajnokságot már
egy osztállyal feljebb, az NB
I/B-ben küzdi végig a Maros-parti együttes?
- Erre nem is gondolhatunk,
hiszen a lányok egy része még tanul, főiskolára, egyetemre jár vagyis amatőrök vagyunk. Bár a
lányok kézilabda-szeretete példás, a munkához való hozáállása
pedig a profikat idézi. A felsőoktatási intézmény hiánya ebből a
szempontból is jelentős hátrány
Makónak. A legfőbb célunk az
utánpótlás-nevelés
fejlesztése,
pillanatnyilag hatvan-hetven fiatallal foglalkoznak szakembereink - például Jéger Szabolcs - és
együttműködünk általános iskolákkal is. A sportágat, annak a jövőjét ugyanis csak a fiatalok képzésével lehet tartósan megalapozni. Az anyagiak? A város és a
szponzoraink mellettünk állnak.
A körülményekhez képest - ezt
nyugodtan állíthatom - mindenki mindent megtesz a sikeres
szereplésért a saját posztján.

KÉZILABDA
A Makó KC női csapata az NB
Il-ben kisebb meglepetésre az
első helyen zárta az őszt, NB
l/B-s terveket mégsem dédelgetnek a Maros-partiak.

Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra számíthat
„,, mindennap

Élen a Makó KC

nyebb eredményeket ért el az
idősebbekből (88-89) összeállított gárda sem. A Jövő bajnokai
és a szegedi tornán harmadik
lett, míg a kalocsai nemzetközi
tornán a döntőben kapott ki az
együttes. Az Országos Serdülő
Bajnokságban jelenleg a Békéscsaba mögött a második helyen
állnak úgy, hogy az ellenfelek
túlnyomó többségben egy évvel
idősebb játékosokat szerepeltetnek.
A klubnak van egy idősebb korcsoportja is, sőt a keddi, szerdai
és pénteki Et elka sori foglalkozásra mintegy negyven gyerek
jár.

20 Társközvetítés

•

• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. Szeged. 62-430-814, 06-20-

- A klubvezetés és mi is azt fogalmaztuk meg célként - árulta el
György Ferenc edző - , hogy az első háromban végezzünk. A keretet ennek megfelelően megerősítettük,
Hegyi
Diána
a
Liss-HNKC-ból, Nagy Gabriella
pedig a Szeged-Kiskundorozsmából érkezett hozzánk, de továbbra is számíthattunk Bartucz Mónikára, aki már harmadik esztendeje erősíti a csapatunkat;
igazi egyéniség, tudása és személyisége miatt is tisztelik a többiek.
A felkészülési időszak alatt
összerázódott - szakmailag és
emberileg egyaránt - a gárda, a
celldömölki torna is ezt szolgálta. Ennek eredményeként zsinórban jöttek a győzelmek, az
ősz során mindössze kétszer talált legyőzőre az MKC - a Martfű
kézilabdát.
Fotó: Gyenes Kálmán és az Algyő bizonyult jobbnak a
György-lányoknál. A legemléke- Igazi közösséget alkot az zetesebb siker az Újkígyós elleni
egyesület, amelyben az önkor- ötgólos, valamint a Kiskunmajsa
mányzat sportbizottsága mel- elleni kiütéses, 43-12-es diadal
lett óriási terhet vállalnak a szü- volt. Utóbbi mérkőzést a nagy
lők is. A magyar női kézilab- különbség dacára minden lány
da-válogatott sikerei pedig nagy dicséretesen végig komolyan vetmotiváltságot jelentenek. Ter- te. Az egész szezont tekintve vimészetesen még nem aknáz- szont akadtak igazán kiemelketunk ki minden lehetőségünket, dő produkciók: - Feltétlenül meg
jó lenne egy alapítvány, amely- kell említeni Bartucz Mónikát nek segítségével Szegeden tart- ő 182 gólt lőtt a csapat 320 taláKrisztinát,
hatnánk a tehetségeinket. De latából! - , Kozserán
ösztönzőleg hatna egy megyei Hegyi Dianát és a luhász N. Reválogatott megalakítása is. Re- nátát, ők nyújtották a legjobb
mélem, ezek nem csupán terve- teljesítményt; de mindenki hozim maradnak - fejezte be zátette a magáét az őszi aranyhoz.
Grandjean Gábor.
SÜLI JÓZSEF I
A remek szereplés felveti azt a

kedves

• TÁRSKERESÉS felsőfokon! Biztos siker! Hódmezővásárhely.
62/241-022,
30/3264-128. (31410689)

autóstársainknak!
„Körgyűrű" Biztosítási Iroda |

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

Fodor Nórának
1 8 . születésnapjára

9 6 1 3 - 7 1 3 . (31209901)

A Tisza Volán Rt. tájékoztatja az utazóközönséget, hogy

a C0RA ingyenes autóbuszjáratok közlekedtetése
2004. január 1-jétöl megváltozik.
A járatok a Cora Áruháztól a következők szerint indulnak:
munkanapokon és szabadnapokon (héttőtől szombatig)

SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!

8 . 0 0 - 2 1 . 3 0 óráig, illetve munkaszüneti napokon

Első Ház Építőipari Ker. Kft.

(vasárnap és ünnepnapokon) 8 . 0 0 - 1 9 . 3 0 - i g 3 0 percenként.

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

Az első járat a „Damjanich utca" elnevezésű megállóhelyről

—
26. szülinapod
sok boldogságot

%

kíván Apa, Anya,
J

B

A

Bea,

OH^jV

Gömbi
és Marci

SZÜLETÉSNAPOT
Pajcsin Daffynak
3. születésnapja
alkalmából sok boldogságot
kíván Anya, Apa,
Mama, Tata és Attila

Dávidék

Építőipari
Kereskedelmi

nagyon sok boldog
születésnapot kiván
felesége
Éva
és fia Antal

alkalmából nagyon

sok boldogságot
és jó egészséget kiván:

az Engi családnak,
és legalább ekkora malacotok
legyen az új esztendőben!

ELSŐ H A Z

Matók Antalnak

Juj

B. ú. é. k.

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

születésnapot

Egy éve, hogy találkoztunk, remélem,
öreg napjainkon is így fogjuk szeretni
egymást!
ATeAlízoD!

Anya, Apa, Niki, Tamás

2 2 Üzlethelyiség

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK
Ü N N E P I NYITVA
TARTÁSA:
SZEGEDEN:
december 31-én
8-13 óráig
j a n u á r 1. z á r v a
j a n u á r 2. 8 - 1 3 ó r á i g

, /Bolclüfr

Jyévnapöt
Makóra,
LUKÁCS
DÁVIDNAK
Sok szeretettel:
anya, apa,
testvére: Bea

QRAtUlÁlUnk
L u k á c s J á n o s n a k és feleségének
20. h á z a s s á g i é v f o r d u l ó j u k r a
nagyon sok boldogságot és m é g sok
V
együtt eltöltendő esztendőt kívánnak:
Böbi, Kata és N o r b i

VIDÉKEN
d e c e m b e r 31-én
8-13 óráig
január I . z á r v a
j a n u á r 2. 8 - 1 3 ó r á i g

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

(A december 30-i számban
tévesen leközölt képért a
kiadó az érintett családok
szíves elnézését kéri!)

naponta 7.45-kor indul.

BIZALMUKAT MEGKÖSZÖNVB

Az utolsó járatok a Cora Áruháztól
(munkanapokon ós szabadnapokon 2 1 . 3 0 , munkaszüneti

BÉKÉS ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

napokon 19.30) a M a r s térig közlekednek.
A járatok csak a Cora Áruház nyitvatartási napjain közlekednek.

62/567-835 /

9
7
5
4
3

Szabi!

Boldog új évet kivánok
a klinika pszichiátriai
és neurológiai osztály
orvosainak és dolgozóinak!
Bárkányi Pál

1 / 1 1 6 . (31006454)

Nörten.)

^ ^

Szeged, M a d á c h u. 24/b.
Európa, Hungária, Garancia
biztosításkötés. Január 2-4-ig délelőtt nyitva!

238-236
252-257
247-293
2 3 7 - 289
204-311

Boldog

kívánunk

4 3 3 - 9 8 - 4 2 . (31107849)

5
7
8
9
9

l.P.

„Imádom Istent,
Ki utamba Ejtett,
Ki Minden Nyíló Rózsát
| Rajtad Felejtett
Akkor adna Csak
Nekem igazán Szépet,
Ha mindörökre
Nekem adna
Téged!"

Balesetmentes,
új évet

3
1
1
1

Az ifjúsági bajnokságban a
Csongrád megyei együttesek közül az Algyő az első (22 ponti, a
Makó a harmadik ( 1 7 pont], a
Kistelek a negyedik (14 pontj, a
Sándorfalva a tizenegyedik (4
pont), a Domaszék pedig a tizenkettedik (0 pont) zárta az őszi
szezont.

Gratulálunk

Újévi jókívánságok

békés

A BAJNOKSÁG ALLASA
1. Makó KC
2. Algyő
3. NOKSE
4. Martfű
5. Szeghalom
6. Újkígyós
7. Csorvás
8. Domaszek
11 3
9. kistelek
11 3
10. Sándorfalva
11 2
11. Medgyesegyháza
11 2
12. Kiskunmajsa
11 1

Kereskedelmi és Szolgáltató
6724 Szeged, Bakay N. u. 22. Tel.:
Fax: 62/814-601.

KÍVÁNUNK MINDEN

Kft.

JELENLEGI ÉS LEENDŐ

62/814-600

S i k e r e k b e n g a z d a g új é v e t k í v á n u n k !
Nyitva tartás: h.-p.: 7-16,

szo.:

ÜGYFELÜNKNEK

1

Kábelek, vezetékek és szerelési anyagok
kis- és n a g y k e r e s k e d e l m e

8-12.

i

ATI-Császárné
Szeged, Berlini

Bt.
krt. 16.

\OÚ!0ttM\
I

Bt

!

Egyetemi
eredmények
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az egyetemista sportolók nem
pihentek, s számos sportágban
értek el a közelmúltban kiemelkedő eredményeket.
Testnevelő tanárok teniszversenye (Szeged, Erzsébet liget). Eredmények, 55 év felnőttek 1. Kiss Ernő (Makó), 2. Ördögh István, 3.
Pungor Miklós (utóbbi kettő Szeged); 55 év alattiak: 1. Fekete Frigyes (Szeged), 2. Kozák István (Makó), 3. dr. Szatmári Zoltán (Szeged);
páros: 1. Kiss, Kozák (Makó), 2.
Pungor, dr. Szatmári (Szeged).
Tornászok felnőtt II. osztályú
bajnoksága. Csapat: 3. Universitas SC Szeged (Bárány, Beraczka,
Berszán, Lenhard, Hankó, Kurucz
- mind JGYTKF, edző: Cziberéné
Nohel Gizella). Egyéni, összetett:
1. Kurucz Erika, ugrás: 3. Kurucz,
felemáskorlát: 3. Kurucz, gerenda:
I. Kurucz, talaj: 1. Kurucz.
SZTE
fallabda-bajnokság.
Eredmények,
nők: 1. Lamper
(GTK II. évfolyam), 2. Szűcs
(TTK II. évf.), 3. Kovalcsik (GTK
II. évf.); férfiak és összetett: 1.
foó (SZÉF III. évfolyam), 2. Lamper (GTK II. évf.), 3. Mentus
(AJTKIV.évf.).
Kajak-kenu regatta (Szeged).
Eredmények, PK2 férfiak: 1. Sadler, Halászevics (JGYZKF), 2. Máté, Horváth (TTK), 3. Varga, Bana
(TTK); PK2 nők: 1. Szentes B. Ágnes, Fülöp Orsolya, 2. Czibulya
Edina, Ményei Mária (mindkét páros JGYTKF); PK2 vegyes páros: 1.
Kerekes Kata, Csamangó Attila
(JGYTKF), 2. Lőrincz Judit, Keresztesi Sándor (TTK); PC4 férfiak: 1. JGYTKF (Zalán, Kanalas,
Hanzel, Morvái), 2. SZÉF (Tóth,
Márkucz, Petróczi, Horváth); PC4
vegyes: 1. Jánosi Adél, Mészáros
Bernadett) Lajkó Gergő, Orosz Tamás. Karok közötti pontverseny:
1. Tanárképző, 2. Természettudományi, 3. Élelmiszeripari.

PROGRAM

PONT
SZÍNHÁZ
SZEGED

NEMZETI SZÍNHÁZ
Ma 17 és 21 óra: Van, ami Amerika.
Zenés óévbúcsúztató és szilveszteri
hacacáré. Bérletszünet - lciemelt
helyár;
holnap 19 óra: Bécsi újévi gála koncéit. Bérletszünet - kiemelt helyár
MOZI
SZEGED

BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Ma 14 óra: Némó nyomában. Színes,
m. b. amerikai rajzfilm; 15.30, 17.45,
20 óra: Apósok akcióban. Színes
amerikai film;
holnap 15.30, 17.45, 20 óra: A medál.
Színes amerikai akció-vígjáték.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Ma 16.15, 20.45 óra: Swimming Pool.
Színes francia film,holnap 16, 20.45 óra: 71idatlan
tündérek. Színes
olasz-spanyol-francia film; 18 óra:
„Filmeurópa" sorozat: A zongorista.
Színes angol film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARATEREM
Ma 16 és 20.30 óra: Egy hét Pesten és
Budán. Színes magyar film; 18 óra: A
megtalált idő. Színes francia film;
holnap 16 és 18.30 óra: Swimming
Pool. Színes francia film; 20.30 óra:
Tkesia. Színes francia film.
PLAZA CINEMA CITY
Karib-tenger kalózai, ma: 10.30 óra.
Kapitány és katona, ma: 13.30 óra;
holnap: 19, 21.45 óra.
Nem férek a bőrödbe, ma: 9.45,
11.45, 13.45 óra; holnap: 18.15,
20.15, 22.15 óra.
Némó nyomában, ma: 10, 12, 14 óra;
holnap: 18 óra.
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Kétezren szurkoltak a Kék Mókus-kupa zárónapján

Finálék - gólparádéval
Igazi focigálával búcsúztatta az
esztendőt a Kék Mókus-kupa
kispályás labdarúgótorna.
Az újszegedi sportcsarnokban
már közel háromszázan ültek,
amikor megkezdődött az egész
délutánt kitöltő fociparádé. Az
öregfiúk kategória harmadik helyéért lejátszott találkozón a Keverő 3-1-es félidő után 6-3-ra
verte az Együtt Szegedért csapatát. A nyílt csoportban a makói
Citroen parádésan kezdett, hiszen elhúzott a szünetig 7-1-re.
Aztán elfáradtak a Maros-partiak, a RET FC pedig kiegyenlített.
Jöhettek a kilenc méteres büntetők, ebben pedig a feltámadt
RET bizonyult jobbnak.
A döntők első meccsén a középiskolások futsalfináléjában a
Csonka a félidőben még csak
egyetlen góllal, 6-5-re vezetett. A
második húsz perc azonban csak
a csonkásokról szólt, akik végül
14-7-re verték a Fodor együttesét. A felnőtteknél a RET FC rutinos, összeszokott, válogatottakat [Kis K, Varga, Kovács K.) felvonultató, egykor az Első Betont
alkotó játékosai könnyedén verték a meglepetésre döntős - az
NB l-es Első Betont is felülmúló
- M á d i FC-t 8-1-re.
Az öregfiúk végső csatájában a
Kék Mókus gyorsan elhúzott
3-0-ra. Aztán a Major László vezérelte RET FC - a klub a játéknapon három helyosztón volt érdekelt - a pihenőig felzárkózott
4-3-ra. A második félidőben
csak a Kék Mókus szerzett gólt, a
vége: Kék Mókus-RET FC 8-3.
A nap utolsó meccsén a Kuszi
FC-Fergeteg és a Nike-Euroll csapott össze. A zárótalálkozókat
már közel kétezer ember izgulta
végig a lelátón. Az NB l-es Haladás játékosa, Farkas Attila három

REFLEKTOR
SZILVESZTERI FUTASOK
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
búcsúztatni az óévet. A
klubtagok mellett mindenkit
szívesen látnak egy kis
pulzusnövelő futás erejéig. Az
sem akadály, ha valaki
jelmezben, már az esti
mulatság hangulatát idézve
trombitával - egy kicsit
„hangoskodva" - teljesíti a 2
kilométeres távot, vagy annak
a többszörösét.
Makón is lehet kocogni
szilveszterkor, méghozzá már
tizenegyedik alkalommal az
önkormányzat és a Makói SVSE
tömegsport szakosztályának
szervezésében. A rajt és a cél, a
hagyományokhoz hűen, a városi
termál- és gyógyfürdő előtti
Marczibányi téren lesz, a rajt
pedig 11 órakor. A táv
korosztálytól (óvodások,
általános iskolások,
középiskolások, felnőttek)
függően 600-tól 2000 méterig
terjed. Jelentkezni a helyszínen
lehet, nevezési díj nincs.

ATLÉTATOBORZÓ
Fotó: Schmidt Andrea A Szegedi VSE atlétikai
szakosztályában pillanatnyilag
gólt lőtt az első harminc percben, RET FC, 4. Citroen Makó. A küFutsal, felnőttek: 1. RET FC, 2.
120 igazolt sportoló kezdte meg
ám a Nike elsősorban Koncz ré- löndíjasok, a legjobb játékos: Mádi FC. A különdíjasok, a leg- a felkészülést a 2004-es
vén kapaszkodott, félidőben 4 - 3 Süli László (Kuszi FC-Fergeteg), jobb játékos: Maróti Sándor (RET szezonra, de a szakemberek még
volt a Kuszinak. Aki azt hitte, iz- a legjobb kapus: Ábrahám Ta- FC), a legjobb kapus: Kovács várják a sportág iránt kedvet érző
galmas lesz a következő félóra, az más (RET FC), a gólkirály. Hor- Krisztián (RET FC), a gólkirály K. fiúkat és lányokat. Az edzésekről
tévedett. Farkas A. és Süli L. ma- váth László (Citroen Makó).
Tóth Gyula (Első Beton!. Középis- bővebb információ a
gabiztos előnnyé növelte Vasasék
Öregfiúk: 1. Kék Mókus Sörö- kolások: 1. Csonka, 2. Fodor. A 06-62/540-189-es
vezetését, így a Kuszi FC-Fergeteg ző, 2. RET FC, 3. Keverő, 4. különdíjasok, a legjobb játékos: telefonszámon Kiss Ágnestől és
9-5-re legyőzte a 2002-es sorozat Együtt Szegedért. A különdíja- Laska Sándor (Fodor), a legjobb Antal Andortól kapható.
után ismét második helyig jutó sok, a legjobb játékos: Major kapus: Korom Tamás (Csonka), a
Nike-Eurollt.
László (Kék Mókus Söröző), a gólkirály Péter Sándor (Csonka).
DOMASZÉKI ÉS BARCIKAI
A Kék Mókus-kupa végered- legjobb kapus: Tóth Zoltán (KeDr. Csordás József-emléktorna, SIKER
ménye, nyílt kategória: 1. Kuszi verő), a gólkirály Szabó Zsolt döntő: Tisza Volán-HFC 3-0.
Vásárhelyen rendezték meg az
FC-Fergeteg, 2. Nike-Euroll, 3. (Kék Mókus Söröző).
M . I.
Alföld-kupa utánpótlás kispályás
labdarúgótornát. Végeredmény,
199 l-es születésűek: Í.Tisza
Volán FS, 2. Kazincbarcika, 3.
NAPI PROGRAMAJÁNLÓ
Szokolay FS... 8.
Hódmezővásárhelyi FC; 1987-es
korcsoport: 1. Kazincbarcika, 2.
Malacka, a hós, ma: 9.30, 11 óra.
Z. Szabó Zoltán festőművész
ra
hét
kilogrammal
több
súllyal
Videoton
B, 3. Videoton A, 4.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Apósok akcióban, ma: 12.30, 14.15
kiállítása. A tárlat megtekinthető:
mérlegelt. Kettejük találkozója a Hódmezővásárhelyi FC A, 5.
óra, holnap: 17.15, 19.15, 21.30 óra.
december 31-éig.
Fél évet töltött - méghozzá ered- tizennyolc meccses program fő Makó FC, 6. Gyula, 7.
Bolondos dallamok, ma: 9.30, 11.15,
ményesen - az USA-ban a szegedi menüjében, tizennegyedik mér- Orosháza, 8.
13.15 óra.
A Tanszéki Galériába (Brüsszeli krt.
Sárközi
Róbert. A kalifoniai Sacra- kőzésként kapott helyet. A két- Hódmezővásárhelyi FC B.
Igazából szerelem, ma: 10.15, 12.45
37.) megnyílt:
mento volt a Tisza-parti küzdő- szer ötpercesre tervezett meccs Különdíjasok, 199 l-esek,
óra; holnap: 17.15, 20, 22.30 óra.
Németh György karikaturista,
sportos otthona négy hónapig, negyedik percében, Sárközi kö- legjobb játékos: Molnár Balázs
Spy Kiás 3D, ma: 9.45, 11.45, 13.45
fotográfus Az én városom úgy az
majd egy kis megszakítással még nyöksorozata után Barrara szeme |Tisza Volán), gólkirály: Elek
óra; holnap: 17.30 óra.
ezredforduló tájékán című karikatúra,
két hónap következett New York- felrepedt, majd hosszas ápolás Bence (Kazincbarcika), legjobb
Szindbád, ma: 10.30, 12.15 óra.
valamint
A Szentföldtől a szent
ban. Sárközi nagy dologként érté- után a bíró beszüntette a harcot.
kapus: Gégény Bálint (Nyírsuli);
Nagydumás kiscsajok, ma: 14 óra.
városig címűfotókiállítása.Mindkét
kelte, hogy együtt edzhetett azok1987-esek, legjobb játékos: Máté
A szegedi ezzel a felhozó
Segítség hal lettem, ma: 10, 11.45
tárlat megtekinthető: 2004. január
kal a Gracy testvérekkel, akik az meccssikerrel előrelépett a rang- Gergő (Kazincbarcika), gólkirály:
óra.
Ultimate Fighting döntőjében, Ja- listán, és várhatja a február végi,
végéig naponta 8-tól 18 óráig.
Bischoff Norbert (Makó FC),
Mátrix Revohition, ma: 13.30 óra.
pánban bajnokok is voltak.
legjobb kapus: Csák László
vagy m á r c i u s eleji kisvilágbajnoLépéselőny, holnap: 17, 20, 22 óra:
A szegedi sportoló legnagyobb ki címmérkőzést a szintén ame- (Kazincbarcika).
Hóhatár - A félelem felpörget, holnap: a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
fellépése
a ketrecharcos Gladia- rikai Brent Wooten ellen.
Szabad
Tér
kiállítótermében
(Victor
18.30, 20.30, 22.30 óra.
tor Challenge volt, amelyet egy
Sárközit Lehoczky Csaba és BAJNOKSÁGOK
Hugó u. 5.) megnyílt:
Magasfeszültség, holnap: 17.45,
kaszinóban bonyolították le telt Birkás László készítette fel, vala- A Szilánk Csongrád megyei
19.30, 21.30 óra.
Szent karácsony címmel Schéner
ház, kétezer néző előtt. Sárközi mint Annusné Tanács Mónika
kézilabda-bajnokságban az őszi
Kontroll, holnap: 19.45, 21.45 óra.
Mihály festő-, grafikus- és
ellenfele, az amerikai Noe Barra- menedzser segítette.
fordulók során a férfiaknál a
Volt egyszer egy Mexikó, holnap:
szobrászművész munkáiból a kiállítás.
Domaszék, a nőknél pedig a
17.45, 20, 22.15 óra.
A tárlatot megtekinthető: 2004. január
Hódmezővásárhelyi KE szerepelt
31 -éig, hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig.
a legjobban. Az állás, férfiak: 1.
vásárhely
Pálosban megvédte elsőségét
Domaszéki SE 14 (277-244), 2.
Ma nincs előadás;
a Somogyi-könyvtárban a következő
Marostöi SE 14 (330-311), 3.
holnap 17.45 óra: Apám beájulna.
kiállítások nyíltak:
Makó KC II. 14 (346-352), 4.
Színes magyar film; 20 óra: Egy hét
a földszinten:
Pesten és Budán. Színes magyar film.
Röszkei SK 12, 5. Szepi DSE 7
200 éve született Deák Ferenc,
(311-323), 6. Algyő KE Mol 7
Az
országos
bajnokság
végMUNKATÁRSUNKTÓL
valamint 125 éve született Krúdy
KÖZÉLET
eredménye, egyéni: 1. Vígh Jó- (285-322), 7.
Gyula című kiállítások Mindkét
SZEGED
Budapesten, a Felhő utcai tenisz- zsef (Algyő), 2. Újvári Gyula (Ba- Hódmezővásárhelyi KE 4
tárlat megtekinthető: 2004. január 7Az Újszegedi Református
csarnokban rendezték meg a latonföldvár), 3. Néveri Endre ponttal; nők: 1.
éig, nyitvatartási időben,
Egyházközségben (Szent-Györgyi A.
+ 60 éves korosztály páros és (Vác); páros: 1. Vígh, Néveri, 2. Hódmezővásárhelyi KE 16, 2.
az I. emeleten:
u. 6-8.) ma 16 órakor:
egyéni
lábteniszbajnokságát. Újvári, Poltsik (Balatonföldvár, Kézilabda Szeged SE ifi 11,3.
Asszonyi Krisztina
szilveszteri istentisztelet;
Ezen részt vett az algyői Vígh Jó- Kaposvár), 3. Derdák, Szép (Mis- Deszki SC 9, 4. Mindszent SE 2
holnap 18 órakor:
üvegfestményeinek kiálk'tása.
(170-228), 5. Algyő KE ifi 2
zsef, aki egyéniben és párosban is kolc).
újévi istentisztelet.
Megtekinthető: 2004. januárjáig,
az első helyen végzett - veretleA közelmúltban a kisteleki (131-196) ponttal.
valamint Vivaldi életéről és
nül. A duó versengésében tavaly sportcsarnok adott otthont a
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
munkásságáról szóló kiállítás. A tárlat
is aranyérmes lett mostani társá- Vígh Józsefék által szervezett NYERT A TISZASZIGET
42.)
2004. január 31 -éig nyitvatartási
val, a váci Néveri Endrével pár- hármas lábteniszversenynek, a December 27-én
10-től 18 óráig;
ban,
Kistelek-kupának, melyen hét hagyományteremtő szándékkal
időben tekinthető meg.
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) 9- Amennyiben az egészségem csapat vett részt. Végeredmény: rendezett Újszentivánon
től 19 óráig várja látogatóit.
engedi, indulok ezeken a verseA Quint Galéria (Kölcsey u. 4.]
1. Kistelek (Kiss Zsolt, Nemes teremlabdarúgó-bajnokságot az
nyeken a jövőben is - árulta el Nagy Tibor, dr. Stumpf Gábor), Együtt Újszentivánért Egyesület
kortárs magyar művészek állandó
KIÁLLÍTÁS
Vígh József - , mert örömet 2. Szecolor-Bordány (Sándor Zol- a környező civil szervezetek
kiállításával várja a látogatókat.
SZEGED
okoz a játék. Korábban Csong- tán, Daru Sándor, Branner De- segítségével. Az eseményen
Nyitva:
hétfőtől
péntekig
9-től
18,
A Bartók Béla Művelődési Központ B
rád megyében is rendeztünk zső), 3. Szeged Old Boys (dr. Joó Kübekháza, Szőreg, Tiszasziget
szombaton
9-től
13
óráig.
galériájában (Vörösmarty u. 3.]
hasonló viadalokat, szeretnénk Béla, Nádudvari István, dr. Vígh és a házigazda Újszentiván
megnyílt:
újra feleleveníteni ezt, a lábte- József), 4. Vác, 5. Göd. A rendez- együttesei vettek részt, utóbbiak
A
Pick
Szalámi
és
szegedi
Stéhlik János festőművész kiállítása.
nisz ugyanis nagyon népszerű vény kapcsán serleggel jutalmaz- a cigány önkormányzat
paprikamúzeum (Felső Tisza part 10.)
A tárlat megtekinthető: 2004. január
sportág, baráti társaságok, ösz- ták Pigniczki fánost, Kistelek csapatával közösen szerepeltek.
keddtől
péntekig
15-től
18
óráig,
9-éig, munkanapokon 10-től 18 óráig.
szejövetelek, s a strandolás örökös bajnokát, aki 40 évet te- Végeredmény: 1. Tiszasziget, 2.
szombaton 13-tól 16 óráig várja
A Gulácsy Galériában (Kárász u. 17.)
kedvelt kikapcsolódási, moz- vékenykedett a lábteniszsport- Újszentiván, 3. Kübekháza, 4.
megnyílt:
látogatóit. Vasárnap és hétfő-szünnap^j) :
/ : i • , -y.
**-.>
Szőreg.
ban.
gáslörrftája
,. A
Farkas Attila (55-ösben) eredményessége eldöntötte a nyílt kategória fináléját.

Sárközi ketrecsikere

Vígh, a lábteniszbajnok
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Olvasóink
figyelmébe!

Elvakító jóslat
P O D M A N I C Z K Y SZILÁRD

Megpróbálkoztam a jövendómondással. És persze
nem a hagyományos módon. Nem kártyából,
nem kávézaccból. nem tenyérből, és nem is padlóra szórt sózott ropiból. nem falra hányt borsóból, nem a kesudió kanyarjából, és nem fölrobban neoncsószilánkból.
Hanem csak úgy.
Kérdezz, Ás megmondom a jövődet!
Pontosabban azt, milyen nem lesz a jövőd.
Beszélj egy kicsit magadról. Ás nem azt mondom meg. ki vagy, hanem azt, ki nem leszel soha.
És ez biztos, kérdezte az egyik alany. (Térjünk a
tárgyra, mondta az alany.)
Nem, ez egyáltalán nem biztos, válaszoltam, és
megettem két falat garnélát a műanyagtányérról.
Hát akkor, mire föl szedi a pénzt, kérdezte egy
másik.
Én nem szedem, mondtam, maguk adják. Én
elmondtam, mire vagyok képes, és maguk kíváncsian várták a válaszokat, miközben pénzt dugdostak a zsebembe.
Verjük meg, kiáltotta az egyik férfi, arca barna
volt, mint egy vadgesztenye, szemei vérben forogtak. mint a hentes gyűrűs ujja, arca rángott, mint
Volta kezében a békacomb.
Nem mozdultam, megszámoltam az üres helyiség falait. Hat darab fala volt, négy oldalfal, és
én akkor a mennyezetet és padlót is falnak számítottam.
A helyiséget béreltem, úgy gondoltam, jobb, ha
nem a saját lakásomon fogadom őket, s íme, igazam lett.
Minden kéz ökölbe szorult, s már éreztem arcomon a leendő ütéshelyeket, a gyomromban, a hátamon, a mellkasomon, és elóre éreztem, védekezés közben hogy törik majd el a felkarcsontom.

és majd a singcsontom is. A bérelt helyiség falai
fehéren és csupaszon vakítottak, egy pillanatra
úgy tűnt, átzuhanok ezen a fehérségen, és meg
nem állok sehol, nyomomban az első ütés, és harag, ami iszonyú, a tudatlan emberek haragja
iszonyú, a gyűlöletük, ami magatehetetlenségükből fakad, másuk nincs, csak az öklük, és a lábuk,
hogy rúgjanak. Ha egyáltalán megteszik.
Verjük meg! Még mindig ez a mondat visszhangzott a teremben, de nem mozdult senki.
Mintha lassan rádöbbenne mindenki: ugyan,
megverni, azzal csak bizonyítjuk, hogy tudta ezt
jó elóre, biztos volt benne, micsoda mágus.
Egy apró felhő átúszott a napon, hirtelen sötétbe borult a szoba, a szemem káprázott, és mintha
a váratlanul kelt sötétben mindenki odaveszett
volna. Aztán alig másfél pillanat, a nap újra ragyogott, s így a szünettel elválasztva mintha más
emberek állnának ott, mintha mérhetetlen idő
telt volna el attól, hogy verésemre szólították egymást. Mintha az a mondat már nagyon a múlté
lenne.
Ekkor kaptam az első csapást. Egy nő pici öklével vágott az arcomba. Nem ütött nagyot, de nagyon ügyetlenül, a halántékomon eltalált egy
eret. A szemem káprázott, kiszórtam a zsebeimet, vártam, majd rávetik magukat. Odakint autó hangja zúgott, berakták hármasba, aztán elkanyarodott.
A pénzt vihetik, mondtam, de attól még a jóslat
teljesül. Hogy mi nem lesz magukból, mondtam,
nem változik. Vagy ha változik is, maguk ugyanazok maradnak.
Behunytam a szemem, és reméltem, nem lesz
több ökölcsapás, és mire újra kinyitom, már egyedül állok a fehér falak között.

A NAP VICCE
Az áruházban a vevő bosszúsan
fordul az ott tétlenkedő eladóhoz:
- Már több mint két órája próbálom az újsághirdetésben ajánlott új évi modelleket, de egyik
sem felel meg az én igényeimnek...
- Próbálkozzon.talán a kalaposztályon, kedves asszonyom jegyzi meg udvariasan az elárusító. - Ez ugyanis a lámpaernyóosztály.

György

karikatúrája

Helyzet) elző nyögések
TENERIFE (MTI/DPA)

Számos légiutas legnagyobb örömére fenn az égben, egy brit repülőgépen adta át magát a testi
gyönyöröknek egy önmagát türtőztetni nem bíró angol pár. A
párocskára a légikísérők rányitották az ajtót, miután a Teneriféról Londonba tartó gép mosdójának ajtaja már több mint negyedórája zárva maradt, miköz-

ben odabentről nyögések szűrődtek ki. Amikor számos légiutas
kiváncsiskodása közepette kinyitották a WC-ajtót, benn egy
meztelen párt találtak szexuális
aktus közben. A személyzet által
félbeszakított égi szexből egyébként nem lett különösebb botrány, sőt: a szégyentől kipirult
arccal a helyére vonuló, harmincas éveinek vége felé járó párt
egyes utasok meg is tapsolták.

Sláger lett a bontócég indulója
TOKIÓ (MTI/DPA)

Egy épületek bontására szakosodott japán cég vállalati indulója
felkerült az Oriconra, Japán
egyik legbefolyásosabb toplistájára. A dal egyáltalán nem vala-

S3

Boldog új esztendőt
kívánunk
minden kedves leendő és
új vendégünknek
Január 1-jén 11 órától várjuk
kedves vendégeinket

«

'tot

mi romantikus címet visel: Nihon Break Kogyo Co Saka - ebből
az első néhány szó a cég neve, a
saka pedig annyit tesz, hogy
himnusz. Nem túl andalító a
rockos zenével kísért szöveg
sem, amely olyasmiről szól, hogy

Jackpot

M@NAC©

CASINO

I

BLUES K E R T É T T E R E M

„Romba döntünk házakat és hidakat". Japánban sok vállalatnak
van saját indulója - himnusza -,
de ez az első eset, hogy egy ilyen
szerzemény felkerül egy toplistára. Ezt a sakát a cég egyik alkalmazottja komponálta két éve.

êi

TETTEN ERTEK A BETOROT
Betörtek az egyik szegedi szegénykonyhába. A tolvajt tetten
érték. A 37 éyes hajléktalan férfit, B. Lászlót azzal gyanúsíthatják, a konyhából és annak raktárából élelmiszereket, tisztítószert,
tisztálkodási
szereket
akart magával vinni. A helyszínen elfogott hajléktalan a betöréssel 300 ezer forint kárt okozott. B. Lászlót őrizetbe vették és
a rendőrség kezdeményezte az
előzetes letartóztatását. A férfit
hamarosan bíróság elé állítják.
GARÁZS, CSEMPÉSZÁRU
A kiskunhalasi vámhivatal járőrei egy tompái háznál tartottak
ellenőrzést. Az épület garázsában a pénzügyőrök 300 különféle
gyerekjátékot, 62 Energie márkájú farmernadrágot, 40 műbőr papucsot, valamint 3270 Masculan
gumióvszert találtak, amiket az
ingatlan tulajdonosa - elmondása szerint - külföldről hozott be,
vámkezelés nélkül. A 686 ezer
forint értékű árut a vámhivatal
lefoglalta, az elkövető ellen
csempészet miatt a Vám- és
Pénzügyőrség Bács-Kiskun Megyei Nyomozóhivatala indított
eljárást.

Novotel Szeged

1

O.

J e L 62/562-200,Fax: 62/562-221

Az Országgyűlési Könyvtár
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További kilátások
lassú lehűlés kezdődik, amelyet sokfelé kísér csapadék Eleinte esőie. majd pentek
estétől egyre több helyen havazásra keH számítani Az északi, északkeleti szél
többször megerősödik A csapadékos időszak a het vegére fejeződik be

Péntek

Csütörtök

o

Szombat

Vasárnap

* *

Maicr

Max:4

Max:?

Max:<r

Min:?

Min: I o

MJn:-l°

Min:-3

Zápot

Esős

Havazás

Havazás

Vízállás:
A Tisza Szegednél 114 cm (hőfoka 0,4 C°), Csongrádnál -46 cm,
Mindszentnél 43 cm. A Maros Makónál -68 cm.
A Nap kel: 7.32, nyugszik: 16.01, Hold kel: 12.47, nyugszik: 0.26

Skoda az IKESZ-től
az autózás nagymesterétől!

1KESZ Autócentrum

FRUZSINA
Csütörtökön, újév napján ünnepeljük. Fruzsina az Eufrozina
magyar olvasatából önállósult.
Jelentése: vidám.
Egyéb névnap: Aglája, Algernon, Álmos, Eufrozina, Odiló,
Tóbiás, Vazul. Aglája, ahogy Eufrozina is, a három Grácia egyike,
a kellemes és illendő magaviseletnek, az illemnek és szépérzék
által vezetett társasági örömöknek az istennői. Harmadik társuk Thália. Aglája jelentése: tündöklő. Algernon angol nyelvű
költői, illetve regényírói névadás.
Ismert regény címe: Virágot Algernonnak, amelyben egy egér
viseli ezt a nevet, az együgyű állat megoperálása után ugyanis
zseni lesz, akár a sorstárs ember,
de az idő múlásával sajnos mindketten visszasüllyednek a tompultságba.

Minden kedves jelenlegi
és jövőbeni partnerünknek
boldog új évet kívánunk

Itilnyomoan borult, párás, foltokban ködös időre van kilátás Szórványosan kisebb
esőre is számítani lehel A keleti, északkeleb szel időnként megélénkül.

Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz
mér tóbb mint 10 én az IxbnHa híd lábénál.
6724 Szeged. Kossuth I sgt I 12.
Ieleim 02/471 242

SZILVESZTER
Szilveszter latin eredetű, jelentése: erdő mellett lakó, erdei férfi.
Petőfi: Az apostol című elbeszélő
költeményének lánglelkű forradalmár főszereplője viseli ezt a
nevet. A MTA elnöke Vizi E.
Szilveszter. Több pápa is nevéül
választotta. Csollány Szilveszter
gyűrűn Sydneyben 2000-ben
olimpiai aranyérmet nyert. Silvester Stallone amerikai filmszínész, aki háborús és verekedésre
épülő akciófilmjeivel ért el nagy
közönségsikert.
Egyéb névnap: Katalin, Márió,
Máriusz, Melánia, Ubul.

6721 Szeged, Maros u. I.
KÁRÁSZ U.

Készrtstte

KÉK hi re

ISTEN ELTESSE!

Németh

Felhős, párás idő

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk legközelebb
pénteken, január 2-án a szokott
időben jelenik meg.

ELLOPTÁK AZ AJÁNDÉKOT
Az ünnepek alatt feltörtek egy
Teleki utcában parkoló gépkocsit. A járműből a tulajdonos
kétéves kisgyermekének ajándékát lopták el.

B. Ú. É. K. - 2004!
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Széchenyi gondolata
REJTVÉNYÜNK
vízszintes
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9. számú soraiban Széchenyi
István
egyik
mondását
idézzük.
VÍZSZINTES: 1.
A megfejtés első sora. Zárt
betűk: I, Á, K.
9. Tiszavasvári
híres
gyógyszergyára
(volt)
11.
Hobbiállat. 12.
...klorid (a PVC
alapanyaga).
13. Jellegzetes,
görbe érzékszerv. 15. Ókori lovas nép.
16. Közeli. 17.
Melyik helyre?
18. Hüllő. 19. Dísznövény. 21. On
ön. 22. Mű latinul, röviden. 23. Mondd el mindenkinek! 26. Jelentéktelen senki. 29. USA-tagállam. 30. Becézett férfinév. 31. Ellenben. 33. Folyón halad. 34. Mákony. ópium. 37 Satöbbi labnul. 38. Lánynak való. 41. Ama. 42. Fedd.
44 Ugyancsak. 45. Elmeháborodott. 48. Kis súly röviden.
FÜGGŐLEGES: 1 Robbanószerek 2. Ábel végzete. 3. Nem mozdul. 4. Autójel Pitestiben. 5.
Elveti a magot 6. Női név. 7. Angolul zúz. 8. Papírra vethebk az elképzelésüket. 9. A megfejtés második sora. Zárt betűk: S, M, B. 10. Aprók mesebeli városa. 14. Egyforma betűk (számok is). 16. Költői eleje. 19. Baranya megyei község. 20. Hajnal előtti. 24. Palindrom férfinév. 25. Mentés szava a számítógépen 27. Félig állt! 28. Hiányos lián! 31. Bárénekesnő.
32. Európai Unió. 35. Hamis. 36. Angol úr röviden. 39. Ködös, párás, hűvös időszak. 40. Zamata. 43. Ünnepi hangú irodalmi alkotás. 46. Klasszikus kötőszó. 47. Fél sajt! 49. Becézett
angol (királyi) férfinév.
KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése: Ha kitör a háború, láncaitól szabadul a pokol.
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Tel.: 62/478-811

Sikerekben gazdag,
b
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minden kedves vásárlónknak!

