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Thurzó László klinikaigazgató szerint a gyógyszert az OEPis évek óta támogatta

TÉMÁINKBÓL
KAMIONVONAT DOROZSMÁN
A szegedi vasút 150.
születésnapjára hétköznapi
munkával készül a dorozsmai
állomás.
3. oldal

MALLORCA HÚSVÉTKOR

Emese nem volt kísérleti alany!
Az egészségbiztosító szerint emberen kísérleteztek a szegedi onkoterápiás klinikán,
amikor nem törzskönyvezett szerrel kezeltek néhány beteget. A gyógyszerészeti
intézet vezetője azonban a klinika igazgatójával ért egyet, miszerint nem kísérlet,
hanem engedélyezett gyógyszerhasználat történt.

5 nap/4 éjszaka, 3*-os szállodában,

félpanzióval, repülővel,
magyar idegenvezetővel
2004. április 8-12.

69 900 Ft/fő í
MORTON'S Légi Utazási Iroda
Szeged, Petőfi S. sgt. 7.,
62/420-088 és
aTesco Áruházban:
62/459-502
www.mortons.hu

11
MORTON'S

FOGYOSZEGEDIKATYUK
Hiába dolgoznak a fagyszaggatta
szegedi utcák kátyúinak
betömésén, az autósok szinte
észre sem veszik a különbséget,
annyi még a kijavítandó úthiba.
5. oldal

A miniszterelnök
ígérete szerint
az M5-ös autópálya

nap múlva lesz
matricás és

m

nap múlva ér Szegedre!
www.delmagyar.hu

Tovább gyűrűzik a lapunk cikkei alapján kirobbant botrány a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikájának egyik kezelési módja miatt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ugyanis úgy foglalt
állást, hogy embereken végeztek gyógyszerkísérletet a klinikán, amikor olyan készítménnyel kezeltek több beteget, amely még
sehol a világon nincs törzskönyvezve a nem
áttétes vastagbélrák esetében.
Mint azt megírtuk, a szentesi Szilágyi
Emesének és két másik betegnek a szegedi klinikán olyan készítményt ajánlottak,
amelyet ugyan esetükben nem támogat az
egészségbiztosító, kísérletekkel azonban
már bebizonyosodott, hogy az ezzel kezelt
betegeknek lényegesen megnőttek a
gyógyulási esélyei. A gyógyszer árát a betegeknek kellett állmuk, amely alkalmanként 200 ezer forintba került.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szóvivője, Bartucz Attila lapunknak elmondta: a hatályos szabályok szerint a
nem törzskönyvezett gyógyszer használata kísérletnek minősül, amelyről a klinikának tájékoztatni kellett volna a betegeket, és a kísérletet engedélyeztetni kellett

A LÁNY FOLYTATNÁ
A TERÁPIÁT
Szilágyi Emese gyógyulásba vetett hitét nem ingatta meg a kezelés során
használt gyógyszerről szóló hír. A
szentesi lány lapunknak elmondta:
orvosai a terápia megkezdése előtt közölték vele, hogy a szer még nincs
törzskönyvezve, de hogy ebből a tényből mi következhet, arról nem tudott.
Emese változatlanul bízik a készítményben, s ha rajta múlik, szeretné
fölvenni a tizenkét részes terápiából
még hátralévő négy kezelést is.

volna az Egészségügyi Tudományos Tanáccsal, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézettel (OGYI), a kezelések
költségét pedig a gyógyszergyártó cégnek
kellett volna állnia. Ezzel az állásponttal
azonban többen nem értenek egyet.
Folytatás a 3. odalon

Baktót is fojtogatja
az illegális szemét
A baktói kiskerteket elborítják
az illegális szemétlerakók. Az
ott lakók védik házaik környékét a környezetszennyezőktől.
Rabló-pandúrt játszanak a szeged-baktói kiskertekben lakók az
illegális szemetelőkkel, akik kerékpárral, utánfutós autóval, tehergépkocsival hordják a zöldbe
a hulladékot. A környéken élők
viszont igyekeznek elriasztani a
szemetet leborítani készülőket.
A kiskertek körül szinte min-

denütt látni kisebb-nagyobb kupacokat. Háztartási hulladék, kiszolgált bútor, tönkrement televízió, szakadt ruha és cipő hever
az árkokban és erdősávokban. A
töltésen túl már kisebb szeméttelep alakult ki. Nyáron messziről érezni a hulladék közé dobott
elhullott állatok szagát. A lakók
zsákszámra szedik össze a házuk
környékét elcsúfító és szennyező
szemetet.
Részletek az 5. oldalon

Darvasi László árvízi sorozata

Szeged a tenger közepén
A 125 évvel ezelőtti „szegedi nagyvíz" pusztítására rendhagyó
módon emlékezik lapunk: Darvasi László író, a Délmagyarország
és a Délvilág munkatársa sorozatában írószemmel követi az árvízi
eseményeket, azaz az olvasó számára a saját városélményét is
közvetíti.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szeged a tenger közepén című,
nyolc részből álló, fotókkal illusztrált sorozat holnap, március
5-én indul lapjainkban. A 125
évvel ezelőtti szegediek március
első napjaiban már tudatában lehettek a végveszélynek.

- A petresi gátszakadás után,
amikor a nyúlgátak sora már
egyáltalán nem jelentett akadályt a víznek, Szeged madártávlatból úgy nézhetett ki, mint egy
sziget a tenger közepén - mondja
Darvasi László.
Folytatás az 5. oldalon

Darvasi László

Emese kezelése alaposan megbolygatta a kedélyeket

Fotó: Schmidt Andrea

A szentesi Hungerit nem árasztja el az országot brazil csirkével

Hitelrontásért akar
perelni Magyar József
Nagy port kavart, hogy kedd
este az egyik kereskedelmi tévében úgy állították be, mintha
a szentesi Hungerit nagy menynyiségű, olcsó brazil csirkemellet készülne behozni az országba. Erre Csikai Miklós, az agrárkamara elnöke is idegesen
reagált. M i n t kiderült, jelentéktelen mennyiségről van szó. A
Hungerit vezérigazgatója hitelrontásért pert akar indítani.
Az egyik kereskedelmi televízió híradója az olcsó brazil
csirke tömeges behozatalával
riogatta kedden este a hazai
termelőket és fogyasztókat egyaránt.
A riporter megkeresésére Magyar József, a Hungerit Rt. vezérigazgatója azt mondta, a
szentesi cég is vásárol brazil
alapanyagot. Erre a szintén
szentesi Csikai Miklós, a Magyar Agrárkamara elnöke reagált, aki a hazai termelők védelmében
felháborodásának
adott hangot. (Az elnököt lapzártánkig n e m sikerült elérn ü n k telefonon.)
Folytatás a 3. oldalon

Panírozott csirkefiié f u t a Hungerit szalagján

Eljött a növekedés ideje
MKB I. Kötvény

12,83%
nyes 2001, tnújtis 6-ig

k a m a t

Fotó: Tésik Attila
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A kormány a lehető legliberalizáltabb munkaerőpiacot szeretné kialakítani

Bővülő kis- és középvállalkozói kör
Végrehajtják a mezőgazdasági érdekképviseletekkel kötött megállapodást. A
kormány az EU-csatlakozás utáni hét
cvben a magyar munkaerőre vonatkozó
korlátozó intézkedéseknek megfelelő lépéseket tesz.
BUDAPEST (MTI)

A kormány jóváhagyta a kis- és középvállalkozásokról szóló törvénytervezetet,
amely szélesíti az ehhez a szektorhoz tartozók körét - közölte Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter a kormányülést követő tájékoztatón.

Európai uniós kategóriák
Csillag István hangsúlyozta: a tervezet
szerint az eddigiekhez képest bővül a kisés középvállalkozások köre, így több vállalkozás indulhat a támogatások megszerzéséért. „Az új törvény kvázi jogharmonizációs törvény" - szögezte le. Az EU-kategóriákat alkalmazva a jövőben a kis- és

M5: jelentős
az ellentét

középvállalkozások éves nettó árbevétele
legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forint, illetve mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forint lehet.

Tartják a szavukat
A mezőgazdasági érdekképviseletekkel,
valamint a gazdák megbízottaival a múlt
héten kötött megállapodás végrehajtása
megkezdődött, „a kormány tartja a szavát" - mondta Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. Közölte,
tájékoztatta a kormányt a megállapodással összefüggő és szükséges jogszabályi
változtatásokról. Ezek végrehajtása a miniszter elmondása szerint tetemes munkát jelent. Németh Imre elmondta: pénteken a megállapodás aláíróit tájékoztatja a
munka állásáról. A megállapodás alapján
a gazdálkodók több tízmilliárd forint
többletforráshoz jutnak.

A viszonosság elve
A kormány a viszonosság elvét fogja al-

kalmazni a munkaerő-áramlással kapcsolatosan az uniós országokkal szemben jelentette be a kormányszóvivő a kabinet
szerdai ülését követő sajtótájékoztatón,
Budapesten. „Ez azt jelenti, hogy pontosan ugyanaz a korlátozás vonatkozik majd
a csatlakozás utáni hét évben a jelenlegi
EU-tagállamok munkavállalóira, mint
amely korlátozásokat ezen országok a magyar állampolgárokkal szemben alkalmaznak" - mondta Gál J. Zoltán. Leszögezte:
a kétoldalú tárgyalásokon Magyarország a
lehető legliberalizáltabb munkaerőpiacot
szeretné kialakítani a jelenlegi EU-tagállamokkal.

Az ÁSZ saját költségvetése
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a jövőben maga állítja össze saját költségvetési
javaslatát, amelyet a kormány változtatás
nélkül lesz köteles az Országgyűlés elé
terjeszteni - ismertette a kormányszóvivő
a kabinet döntését a szerdai kormányülést
követő sajtótájékoztatón. A kormány az

ÁSZ függetlenségét, presztízsét, ellenőrzési lehetőségeit kívánja növelni és erősíteni ezzel a döntéssel - tette hozzá Gál J.
Zoltán. A törvénymódosításba a kormány
beemeli a főtitkári tisztség létrehozását is.

Kisebbségi névjegyzék
A kisebbségi önkormányzati képviselők
választásának szabályozása a kisebbségi
törvénybe kerül, a jogszabály bevezeti a
kisebbségi névjegyék fogalmát - mondta
szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Gál
J. Zoltán. „A jogszabályalkotás a kisebbségi választói névjegyzék bevezetésével
biztosítani kívánja a hazai nemzeti és etnikai kisebbségeknek azt a jogát, hogy
maguk válasszák meg önkormányzataikat" - közölte a kormányszóvivő, a kisebbségi törvény módosítására irányuló
kormányelőterjesztésről. Mint mondta, a
választói névjegyzékre személyes nyilatkozat tétele, illetve meghatározott feltételek teljesülése után kerülhetnek fel a polgárok.

Vitáznak az ORTT-elnökjelöltről

BUDAPEST (MTI)

Az országgyűlés gazdasági bizottsága szerdai ülésén tárgysorozatba vette Lengyel Zoltán és Szijjártó Péter fideszes képviselők
önálló indítványát az M5-ÖS autópályára vonatkozó szerződéstervezet állami számvevőszéki
vizsgálatáról, ugyanakkor nem
találta általános vitára alkalmasnak. Az ellenzéki képviselők azt
hangsúlyozták,ihogy jelentős állami pénzekről van szó, és ezért
szeretnék, ha az Állami Számvevőszék vizsgálná az ügyet; a kormánypárti
képviselők
az
ÁSZ-vizsgálat
lefolytatásával
egyetértettek, de azt nem támogatták, hogy emiatt a szerződéskötés időpontja változzon.

Fegyverrel
a kézben
PORT-AU-PRINCE (MTI)

Guy Philippe (felvételünkön), a
haiti felkelők vezére egyelőre
n e m hajlandó letenni a fegyvert,
mert a szigetországban még mindig tartják magukat a vasárnap
lemondott elnök, Jean-Bertrand
Aristide hívei. Port-au-Prince Pétionville elővárosában kedden
rendezett nagygyűlésén leszögezte: dacolva a nemzetközi nyomással, követőivel együtt továbbra is fegyverben marad, mert
a haiti nép még védelemre szorul. Egyben felszólította az Aristide-barát elemeket, hogy oszlassák fel alakulataikat, és térjenek
vissza otthonukba. Philippe nem
sokkal korábban Haiti katonai
vezetőjének nyilvánította magát.

Az egyeztetés résztvevői, balról: Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Kovács László, Dávid Ibolya, Pokorni Zoltán és Pető Iván
Mádl Ferenc köztársasági elnök és Medgyessy Péter miniszterelnök nem tudott
megállapodni arról, hogy ki legyen közös
jelöltjük az O R T T elnöki posztjára.
BUDAPEST (MTI)

A két közjogi méltóság harmadszor egyeztetett egymással a médiahatóság elnökének
személyéről; a budavári Sándor-palotában
tartott megbeszélésen a négy parlamenti párt
képviselője is jelen volt. Mádl Ferenc és Medgyessy Péter az informális tanácskozáson arról egyetértésre jutott, hogy az ideális jelöltnek milyen feltételeknek kell megfelelnie -

közölte az egyórás megbeszélés után a sajtóval Becker Pál, a köztársasági elnöki hivatal
vezetője. „Jelen pillanatban olyan személy
nincs, aki minden feltételnek eleget tenne" közölte. Az államfő és a kormányfő ezért tovább keresi a megfelelő személyt - mondta.
Az MSZP-t Kovács László pártelnök, a Fideszt Pokorni Zoltán, a párt alelnöke, az
SZDSZ-t Pető Iván, a párt országos tanácsának elnöke, az MDF-et Dávid Ibolya pártelnök képviselte a tanácskozáson. A megbeszélés után a résztvevők egyike sem nyilatkozott
a sajtónak. Az ORTT elnökét a vonatkozó
törvény szerint a köztársasági elnöknek és a
miniszterelnöknek egyetértésben kell jelöl-

Szerbia: több mint két hónapos vita után

Kostunica kormánya
BELGRAD (MTI)

Több mint két hónappal az előre
hozott parlamenti választások
után Szerbiának ismét van kormánya: az ellenzéki milosevicsi
szocialisták szavazataival megválasztották Vojiszlav Kostunica
kisebbségi kabinetjét. Kostunica
kormányára 130 képviselő szavazott, 113-an voltak ellene. Az
új kabinet legfeljebb 131 szavazatra számíthat a 250 fős törvényhozásban. Nyugaton aggodalmat keltett és kelt ez a hatal-

mi „egyensúlyi" helyzet, hiszen a
Kostunica-kormány sorsa mindenkor a háborús bűnökért Hágában bíróság előtt álló Szlobodan Milosevics
szocialistáinak
akaratától függ majd. Az új kormánynak Miroljub Labus személyében egy miniszterelnök-helyettese lesz és 17 minisztere.
Kostunica programjában Szerbia
és Koszovó államjogi státusának
rendezését, a jogállam megteremtését, valamint az európai
integrációt jelölte meg kormánya
elsődleges feladataként.

MTI Telefotó

nie. Medgyessy Péter február 12-én Wisinger
Istvánt, Kavas Istvánt és Wéber Juditot javasolta a médiahatóság élére. Mádl Ferenc mint sajtóirodája egy nappal később az
MTI-vel közölte - Hajdú Istvánt, a grémium
előző vezetőjét javasolja az ORTT elnökének. Az államfő sajtóirodája február 23-án
úgy tájékoztatta az MTI-t, hogy a köztársasági elnök Alexa Károlyt, Sára Sándort és Szakály Sándort is alkalmasnak tartja a posztra.
Az MTI úgy értesült: az ORTT-elnöki posztja kapcsán Kása Somogyi György, az MTV
stratégiai igazgatója, Kiss Péter kancelláriaminiszter volt tanácsadója és Sárközi Tamás
jogászprofesszor neve is szóba került.

Vajon ki büntet kit?
BERLIN (MTI)

Gerhard Schröder német kancellár nem ad többé interjút a Bild
című nagypéldányszámú lapnak
- közölte Béla Anda kormányszóvivő az ARD televíziós állomás Monitor című műsorával. A
szóvivő indoklása szerint a kancellár azért jutott erre az elhatározásra, mert nem tetszik neki
az a mód, ahogy a több m i n t 4
millió példányban megjelenő
bulvárlap személyét és politikáját bemutatja.
Béla Anda szerint a Bildnek a
kormánypolitikáról szóló írásai-

ban keveredik a kárörvendezés és
a hecc, a politikai szereplőket
megpróbálják lejáratni, s mindezt „féligazságokkal körítik".
Egyelőre nyitott kérdés, hogy a
Bild munkatársai a jövőben elkísérhetik-e a kancellárt külföldi
útjaira.
Gerhard- Schrödert múlt heti
amerikai útjára n e m kísérte el
Bild-újságíró, viszont a lapot kiadó Springer vállalat más lapjának munkatársai helyet foglaltak
a kormánygépen. Béla Anda, mielőtt 1998-ban a szövetségi sajtóhivatalba került, éveken át a
Bildnél dolgozott.

John Kerry lesz George Bush kihívója
John Kerry szenátor végleg megnyerte a
Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó
küzdelmet, egyetlen ellenfele, John Edwards szenátor kiválhat a versenyből.
RALEIGH, ATLANTA (MTI)

George Bush elnök kedd este telefonon gratulált John Kerrynek ahhoz, hogy megnyerte
az előválasztásokat. A szenátor legalább hat
államban aratott győzelmet a tíz közül, ahol

kedden rendeztek előválasztásokat. A connecticuti, a marylandi, a massachusettsi,
ohiói, New York-i és Rhode Island-i diadalon
kívül az előrejelzések szerint neki áll a zászló
Kaliforniában és Minnesotában is. John Edwards szerdán az észak-carolinai Raleigh-ben
jelenti be, hogy visszalép a további versenyből. Az észak-carolinai szenátor ezzel szabaddá teszi az utat John Kerry előtt, hogy november 2-án sorompóba lépjen a Fehér Ház
elhódftásáért annak mostani lakójával, Bush

A Fidesz
kihátrált
mögüle

amerikai elnökkel. Edwards egyedül a déli
Georgiában tudott lépést tartani Kerryvel,
ahol fej-fej melletti küzdelem zajlott. A georgiai Atlantában hívei előtt elmondott beszédében Edwards ugyan nem közölte, hogy feladja a harcot, de melegen gratulált szenátor
társának erőteljes és átütő sikerű kampányához, barátjának nevezte és méltatta, hogy
„rendkívüli szószólója volt azoknak az
ügyeknek, amelyekben mindannyian hiszünk".

KECSKEMET (MTI)

Megvonta a bizalmat a kecskeméti polgármestertől a Fidesz-frakció - jelentette be a képviselőcsoport vezetője szerdán az
önkormányzat közgyűlésén napirend előtt. Szécsi Gábor (felvételünkön) úgy nyilatkozott: a
döntést elfogadja, és nyugodtabb, higgadtabb, liberálisabb várospolitikát folytatva dolgozik
tovább. „A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja
tegnapi ülésén megvonta a bizalmat Szécsi Gábor polgármestertől, azaz az önkormányzatban
sem támogatjuk" - mondta Leviczky Cirill. A frakcióvezető aki egyben a Fidesz megyei elnöke is - közölte, hogy a 2006-os
választásokon n e m kívánják
Szécsi Gábort polgármesterjelöltként indítani. Szécsit kétszer
választották meg Fidesz-színekben polgármesternek.

RÖVIDEN
BAYER VESZELYES
„Illetékes szervek kérésére"
tiltották meg a belépést Románia
területére Bayer Zsolt magyar
újságírónak, tekintettel arra,
hogy az illető cselekedetei
„érinthetik" az ország területi
épségét, veszélyeztethetik az
ország védelmét, közrendjét és
biztonságát - áll a román
határrendőrség közleményében.
CSALÁS GYANÚJA
Csalás bűntettének gyanúja
miatt rendeltek el nyomozást a
Baumag szövetkezet
tevékenységével kapcsolatban a
tagok által tett feljelentések
alapján; a Legfőbb Ügyészség a
fővárosban folyó valamennyi
nyomozást egyesítette és
fokozott felügyelet alá vonta közölte Borbély Zoltán szóvivő.
A nyomozást a Budapesti
Rendőr-főkapitányság vizsgálati
főosztálya folytatja. A fővárosi
főügyész az ügy nyomozásának
fokozott felügyeletét a Fővárosi
Főügyészség hatáskörébe vonta
az ügy jogi minősítésének
bonyolultságára, a károsultak
nagy számára és a közvélemény
kiemelt figyelmére tekintettel mondta az ügyészség szóvivője.
LÖVÖLDÖZÉS

Lövöldözés volt Szekszárd
központjában szerda délután.
Egy ember meghalt. A
Prométheusz parkban egy férfi
rálőtt egy másikra, majd magára
is fegyvert emelt. Az áldozat a
helyszínen életét vesztette, az
elkövetőt pedig kórházba
szállították.
ÁHT-HLÁNY

Az államháztartásban február
végéig 341,3 milliárd forintos
hiány halmozódott fel, ami a
tervezett 28,9 százalékának felel
meg - közölte szerdán a
Pénzügyminisztérium.
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A klinikaigazgató szerint a gyógyszert az OEPis évek óta támogatta

A spázjban

Emese nem kísérleti alany
Folytatás az 1. oldalról

EMBEREN VEGZETT
KÍSÉRLETÉRT 5 ÉV
IS JÁRHAT

Paál Tamás, az OGYI főigazgatója lapunknak
úgy fogalmazott: a szegedi klinika nem kísérletezett embereken. A jogszabályok szerint
ugyanis egyedi esetekben engedélyezhető a
nem törzskönyvezett gyógyszerek behozatala
is, amelyet a klinika meg is kapott az intézettől 2004. január 7-én. Thurzó László, az onkoterápiás klinika igazgatója ehhez hozzátette: a kísérlet lényege, hogy egy új eljárást hasonlít össze egy már meglévővel, hogy kiderüljön, melyik hatékonyabb. Ezekben az esetekben azonban nem erről volt szó. A professzor megjegyezte: az áttétes vastagbélrák
esetében ezt a készítményt az OEP is évek
óta támogatja.
Kökény Mihály egészségügyi miniszter az
üggyel kapcsolatban a távirati irodának tegnap úgy fogalmazott: ha a kezelőorvos úgy találta, hogy ez a szer használhat a betegnek,
abban az esetben be lehet szerezni speciális,
egyedi importból, ezért azonban nem lehet
pénzt kérni. Vagyis ha erről, és nem tudományos tapasztalatszerzésről, azaz kísérletezésről volt szó az intézményben, akkor csak ezt
a szabálytalanságot követte el a klinika. A
minisztérium egyébként nem indít vizsgálatot, mert az egyetemnek n e m a szaktárca a
fenntartója.
Szilágyi Mihály, Emese édesapja elmondta:
nagyon megdöbbentek, amikor szóba került,
hogy esetleg kísérleteznek lányán. A múltkor
már azt hitték, lezárul az egész ügy, amikor
az OEP kötelezte a klinikát a pénzük visszafizetésére. Sokat azonban nem tudott hozzáfűzni a legújabb fejleményekhez. Mint

A Büntető-törvénykönyv ide vonatkozó
paragrafusa szerint aki emberen végez
orvostudományi kutatást az egészségügyi törvényben meghatározott engedély
nélkül, vagy az engedélytől eltérően,
bűntettet követ el, és 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ábrahám
László szegedi ügyvéd azonban mindehhez hozzátette: minden alkalommal
egyedi tényállás kérdése, hogy az esetet
miként ítélik meg.

T h u r z ó László szerint ez a kezelés nem
volt k í s é r l e t

Fotó: Gyenes Kálmán

mondta, ha valóban ez történt, az megrázó és
elítélendő.
Az ügynek Szilágyiékon kívül két másik
szereplője is van, akik szintén az emlegetett
kezelést kapták. Egyikük a Békésen élő Erdei
Ferenc lánya, akinek vastagbeléből, és egyik
nyirokcsomójából is eltávolítottak egy-egy
daganatot. A férfi lapunknak elmondta: a ke-

zelés után lánya szervezetében nem találtak
áttétet, és úgy gondolja, ezt elsősorban ennek
a kezelésnek köszönhetik.
- Kit érdekel, hogy nem engedélyezett ez a
gyógyszer? A lányom jókedvű, egészséges, tud
dolgozni és gyereket nevel. Nekünk csak ez
számít - mondta. Hozzátette: nem érzik úgy,
hogy kísérleti nyulat csináltak volna belőlük.
A férfi az üggyel kapcsolatban megjegyezte:
elfogadhatatlannak tartja, hogy azokat az orvosokat vonják most felelősségre, akik esküjükhöz méltóan a legjobbat akarták, akarják a betegeknek. Úgy gondolja, ezt a szert ilyen kedvező nemzetközi eredményekkel a háta mögött
már régen engedélyeztetni kellett volna. Szerinte erről kellene beszélni és nem másról.
TÍMÁR KRISZTA

Százötven éves a szegedi vasút

Bobó tolat, Szili vontat
Százötvenedik születésnapját ünnepli ma a Szeged-Budapest vasútvonal. Kiskundorozsma állomáson az ünnepi pillanatok addig
tartanak, amíg a jubileumi idővonat keresztülhúz az állomáson.
U t á n a néhány perccel beérkezik a kamionvonat Welsből, és a vasút
születésnapján is ugyanúgy megy a munka tovább, mint máskor.
- Igyekezzetek, mert jön a személy
- szólt a forgalmista. Harminccal
vágtatott a Bobó a majomringatóval. Azaz az M44-es mozdony a
vasútőrök kocsijával a kamionvonat egyik végéről a másikra. Kiskundorozsma, Kiskundorozsma
állomás, a harmadik vágányon
egy harmincéves tolatómozdony
két újságíróval a fedélzetén hamarosan keresztezi a Dorozsmai
utat. Megáll, az autósok ilyenkor
káromkodnak. A Bobóból nyugodtabb a világ. Irányváltás, és betoljuk a kocsit a kamionvonat végére.
Százötven éve nem gondolhatták a pálya építői, hogy egyszer
óriás szekereket fognak itt vasútra
rakni. Dorozsmáról
azonban

évente huszonötezer kamion utazik Ausztriába és Szlovéniába.
Naponta négyszer, éjjel egykor és
hajnali hatkor is indulnak kamionokvonaton az ausztriai Welsbe.
A személyvonat beérkezik, a vágány mellett vigyáznak. A napi
forgalom negyede lebonyolódik:
tíz utas nyüzsög a peronon. Koszos, olajos világító mellényében
elgyalogol mellettünk az egész
nap a vonatok között caplató tolatásvezető. Kegyetlen munka, a
mozdonyvezetők mégiscsak urak.
Bár minden méter megtételéhez
engedélyre várnak, és a szolgálati
menetrendjük telis-tele a lassújelek, azaz sebességkorlátozások
jegyzékével.
Széli István állomásfőnök köz-

Állomás

Fotó: Karnak Csaba

ben táskájába tömi a mozdonyra
föladandó iratokat, és mivel a kamionvonat nemsokára indul, a
Bobóval taxizik ki a szerelvény
elejére. Az öreg mozdony szinte
rugózatlanul zötyög, mint egy
öreg szegedi villamos. A személyzet egy majdnem nyugdíjas és egy

EZERNYOLCSZAZÖTVENNEGYTOL NAPJAINKIG
A szegedi vasút 150. születésnapja alkalmából
rendezendő ünnepségen ma, 11 óra 10 perckor különvonat érkezik a szegedi nagyállomásra, ahol a
MAV Rt. igazgatóságának elnöke, valamint a város vezetői jelenlétében emléktáblát avatnak.

Hfe.

Ugyancsak ma, 12 óra 15 perckor nyílik meg a
Móra Ferenc Múzeumban rendezett szegedi vasúttörténeti kiállítás. A különlegességeket, ritkaságokat, egyedi tárgyakat is felvonultató kiállítás
1854-től napjainkig mutatja be a magyar vasutat.

majdnem mozdonyvezető. Egykoron három Bózsó is dolgozott a
szegedi fűtőháznál, ma már csak a
legfiatalabb, János vasutas még
augusztusig. Czibere László pedig
huszonegy esztendős, és legalább
17 éve biztos benne, hogy mozdonyvezető lesz. A „dorozsmai
tartalék" békés beosztás. 12 óra
szolgálat, sokszor egy óráig nem
mozdul a tolatómozdony. A lapradiátorok a mozdony hűtővizével
jól befűtik a fülkét, egy műbőr
pamlagon pedig el lehet pihenni.
László azért inkább fővonalon,
gyorsvonatot szeretne vezetni.
Az irodában a vonat útját jelölő,
fehéren világító sínszakaszok pirosra váltanak a kijelzőn - a hatvanas évek technikája, a MAV-nál
korban ez erős középmezőny. A síneket is a hatvanas években fektették le, de a mozdonyok és a kocsik se sokkal fiatalabbak. A két
számítógép, a kamionvonat új, de
kifulladásig futtatott kocsijai és
Papp Róbert szolgálattevő fiatalabb ennél. Holnap a MÁV legmodernebb mozdonya fut egy ünnepi
kört a Dél-Alföldön. Áthúz Dorozsmán, de a jubileumi szerelvény után továbbra is a jó öreg
kockamozdonyok, az úgynevezett
Szilik viszik majd a vonatokat
Pest felé.
MOLNÁR B. IMRE

vannak
KOVÁCS

ANDRAS

A brazilok már a spájzban vannak. Csirkéjük megérkezett
Magyarországra is. A győri háziasszonyok már egészen biztosan vásároltak a tengerentúlról érkező olcsó, fagyasztott combból, de
nem kizárt, hogy mi is vettünk belőle valamelyik
hipermarketben. Annit a szentesi Hungerit feldolgoz, összességében
persze
még nem tétel, csupán néhány ezrelék. Ráadásul exportálja is a
magas hozzáadott értékű, Brazíliából induló terméket a társaság,
de nem zárható ki: ez csak a kezdet.
A dán és a szlovák sertés már régen a spájzban van, az argentin
marha pedig még régebben. A mienkben. És nem csupán a profitmaximalizálásra törő, a magyar öntudatra kevesebbet adó áruházláncok importálnak, ha az olcsóbb, mint a hazai, s teszik ezt
minden fenntartás nélkül - mások is.
A Pick már jó néhány évvel ezelőtt hozott be húst, igaz, kissé
szégyenlősen, s jellemzően kiegészítőként bórt, bacont, de előfordult azért a félsertés is. Ma már nem is tagadhatja az ország legnagyobb húsipari csoportja, hogy vásárol külföldön félsertést, ha közelben talál megfelelőt, s hoz távolabbról is, ha a szállítási költséggel együtt is megéri. Sőt: az élősertés-behozatal sem szentségtörés már, s ha erre a hírre az utakra indulnának a sertéstartók,
igyekezniük kell, hogy még az EU-csatlakozás előtt kiérjenek.
Mert Európa elsősorban erről szól majd, a határok átjárhatóságáról, s a termékeké biztosan megelőzi a munkaerő szabad áramlását. Egyetlen fegyver: olyan hatékonyan, olcsón
termeljünk,
hogy ne legyen érdemes idehozni a konkurens csirkét, joghurtot,
paradicsomot. Ami nem minden estben lesz könnyű, hiszen nálunk azért nagyobb az energiaszámla, mint délen.
Brazíliában nem kell fűteni a csirkére, ahonnan a paradicsom
jön, ott nincsenek mínusz húszfokos éjszakák, mint itt, az Alföldön, ahol temérdek pénzt ráfűt a téli csirkére, a kényes növényre
a gazda.
Marad még érv, a magyar íz, de azért ne csapjuk be magunkat:
nálunk is azt a fehérjetápot eszi a csirke, mint Dél-Amerikában, s
itt sem kell már feltétlenül talaj a pardicsomtermesztéshez.
Tápoldatból is szépen megnő, pirosodik is. Az igazi különbség persze
a hatékonyság, nem az, milyen szögben süt a nap.

Lezárt Mol-jegyzés
Lezárta a Mol-részvények jegyzését a beérkezett igénylések
mennyiségére való tekintettel az
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság szerdán
- tájékoztatta az ÁPV Rt. az

MTI-t. Az Állami Privatizációs
és Vagyonkezelő Rt. a 492 ezer
darab Mol részvényt kínált fel.
A nyilvános részvényértékesítési ár részvényenként 6500 forint volt.

Jövőre négy sávon mehetünk Vásárhelyre

Takarékos útépítések
Az idén 200 millió, jövőre egymilliárd forint kormányzati forrás jut a szegedi nyugati elkerülő út építésére. A kabinet
határozata szerint 2005-ben befejeződik a 47-es út négysávosítása Hódmezővásárhelyig.
A kormányülés előtti megállapodást változatlan formában elfogadta a kabinet, így most már
biztos: nem marad el útépítés
Csongrád megyében a Draskovics-csomag megszorításai miatt. Tegnap beszámoltunk arról,
hogy megkezdődik Szegeden a
nyugati elkerülő út első szakaszának építése. Igaz, a tervezettnél kevesebb pénzt biztosít a kormány a 2,3 kilométeres, a Bajai
és a Röszkei út közötti szakasz
megépítésére. Az önkormányzat
által biztosított önerőhöz mindössze 200 millió forintot tesz

hozzá a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.
Ha idén már n e m is, de jövőre
- a GKM ígérete szerint - folytatódik a 47-es út négysávúsítása a
Szeged-Hódmezővásárhely közötti szakaszon. Az Orbán-kabinet által megindított beruházást
a Medgyessy-kormány úgy állította le, hogy mindössze egy
négy és fél kilométeres szakasz
kiépítése hiányzott. Ezt az elmaradást pótolják 2005-ben, és akkor végig négy sávon lehet majd
közlekedni a két város között.
A megyei útépítések száma bővülhet, amennyiben a Sapard vidékfejlesztési pénzeiből is sikerül nyerni ilyen célra, elsősorban
a kistelepüléseknek. így olyan
utak készülhetnek el, mint például a Zákányszéket Domaszékkel összekötő út.
K. B.

A szentesi Hungerit nem árasztja el az országot brazil csirkével

n

Magyar József hitelrontásért perel
Folytatás az 1. oldalról
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Magyar József szerint más a valóság

. j S R

5

Fotó: Tésik Attila

A rövid tudósításba ennyi fért bele, a szerkesztők által összevágott riportból pedig nem az derült ki, ami a valóság. Ugyanis a
Hungerit Rt. által évente feldolgozott közel 50 ezer tonnás élőbaromfi-mennyiségnek - amelyből 37 ezer tonna vágott baromfi
„keletkezik" - csak néhány ezrelékét teszi ki a megvásárolt 80
tonna olcsó brazil csirkemell.
Ezt a kis tételt azért kényszerülnek a világ másik pontján
megvenni - magyarázta a vezérigazgató - , mivel a cseh, a szlovák és az angol piacon a Hungerit panírozott. termékei olyan né-

OLCSO CSIRKE:
JÖTT, JÖN, JÖNNI EOG
Tavaly Brazíliából 450 tonna, Thaiföldről pedig 360 tonna darabolt csirkerész érkezett Magyarországra. Ezt rendszerint a készítménygyártók használták fel, s ezzel próbálják csökkenteni költségeiket. A brazil export számára újabban azért nyílnak meg könynyebben a kapuk Európában, mivel az EU is betiltotta az ázsiai országokból érkező importot. De érkezik olcsó baromfi Olaszországból is, legutóbb kilónként 95 centért (247 forint] árusították. Németországban egyébként az egész csirke kilónkénti fogyasztói ára
860 forint körül van. A mellfiléért 2100-2200 forintot kell fizetni.

met és francia gyártókkal versenyeznek, amelyek olcsóbb, történetesen brazil csirkemellet dol-

goznak fel. Hogy ezt a piacot a
Hungerit ne veszítse el, kénytelen volt megtenni a lépést. A cég

azon dolgozik, hogy a hazai termelőkkel egyezséget kötve termeljen, a baromfit jelenleg 185
forintos szerződött áron veszik
át. Ezt fejelnék meg azzal a 11 forint 50 filléres minőségi felárral,
amelyet a minisztérium még
nem hagyott jóvá.
Az Egyenlítő környékén valóban olcsó, helyben előállítható
fehérjetakarmánnyal, az átlagos
magyar költségek töredékéért képesek a csirkét felnevelni, feldolgozni és Európába szállítani.
Ezért fordulhat elő, hogy a fagyasztott csirkecomb, csirkemell
a magyar áraknál 20-40 százalékkal olcsóbban kerül a piacra.
FEKETE KLÁRA
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KÖRKÉP
ALGYÓ. Az autóbuszbérleteket a
kialakult gyakorlat szerint az
algyői polgármesteri hivatalban
lehet megvásárolni csütörtökön
és pénteken reggel kilenc és este
öt óra között, ugyanis a
korábban megjelölt helyen
technikai okok miatt nem
megoldható az árusítás. A
faluház galériájában ma délután
öt órakor az Algyői Művészkör
tagjaként ismert Süli-Zakar Zita
agyag kisplasztikáiból nyílik
kiállítás. A tárlatot Iván
Zsuzsanna, az Algyői Általános
Iskola igazgatója, a faluház
fővédnöke ajánlja az érdeklődők
figyelmébe.

A szentesi Urí Zoltán mesébe illő története szegedi szerelmével

Templom előtt találkoztak
Hosszú utat kell még megtennie a teljes gyógyulásig a szentesi Uri Zoltánnak, de a szegedi
Maróti Gabriella már fogja a
kezét a Meg akartam halni avagy miért léptem ki egy kamion elé címmel áprilisban
megjelenő könyv szerzőjének.

SZEGED. Ma nyílik meg a
Hangár Expó és
Konferencia-központban a Lakás
és ház című kiállítás, amely
vasárnap este hat óráig
látogatható. A kiállítás négy
napján 15 percenként induló, a
Corával közös ingyenes
buszjáratokkal teszik könnyen
elérhetővé az expót. Ma délután
fél 1 -tői este hat óráig, pénteken,
szombaton és vasárnap délelőtt
fél 10-től este hat óráig
közlekednek majd a buszok 15
percenként.
PUSZTAMÉRGES. Holnap
önkéntes véradó nap lesz a
községben. A véradás helyszíne
eltér a megszokottól. Az iskolai
farsangi rendezvény miatt nem a
művelődési ház, hanem a
védőnőszolgálat épülete ad
otthont a véradásnak, ami reggel
nyolc órakor kezdődik és egész
nap tart..
ÓPUSZTASZER. Tornyai János
festőművész válogatott
műveinek kiállítása nyílik
holnap tizenegy órakor az
Opusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark
rotundájának Honfoglalás
Termében. A tárlatot Lázár
János hódmezővásárhelyi
polgármester, országgyűlési
képviselő ajánlja az érdeklődők
figyelmébe. A kiállítást
Dömötör János
művészettörténész rendezte.
Toronyai (ános
hódmezővásárhelyi születésű
festőművész, a magyar
művészettörténet által alföldi
realisták néven számon tartott
alkotói, szellemi közösség
meghatározó személyisége.

Bemutatkozik az új
mesterhegedű

Fürst János karmester és Kosztándi István hegedűművész az ú j

A Szegedi Nemzeti Színházban
ma este fél 8-kor kezdődő filharmóniai koncerten először
hallhatja a közönség azt a mesterhegedűt, a m i t 3 millió 500
ezer forintért vásárolt a Szegedi
Szimfonikus Zenekar.
Humperdinck Jancsi és Juliska
című
operájának
nyitányát,
Goldmark a-moll hegedűversenyét és Mendelssohn III.
(Skót) szimfóniáját játssza ma
este Fürst János vezényletével a
Szegedi Szimfonikus Zenekar a
Vaszy-bérletben. A versenymű
szólistája Kosztándi István koncertmester, aki először lép fel új
mesterhegedűjével.
- Ez egy olasz típusú hegedű, de
nem biztos, hogy olasz hangszer.
Az azonban bizonyos, hogy a
múlt század elején egy kitűnő
mester készítette, mert a hangja
csodálatos. Régi álmom teljesült
most, hogy egy ilyen minőségű
hegedűhöz hozzájuthattam. Sokat segített ebben neves kollégám, Szecsődi Ferenc, aki felkutatta nekünk ezt a hangszert. Az
előéletéről keveset tudunk, az elmúlt években egy hangszergyűjtő
kollekcióját gazdagította, régóta
nem játszott rajta senki. A Szegedi Szimfonikus Zenekar vásárolta
meg, én természetesen csak ját-

Fotó: Gyenes Kálmán

szom rajta, valójában az együttes
tulajdona. Az ilyen mesterhegedűk nagyon sokba kerülnek, ezt a
zenekar az önkormányzat segítségével 3 millió 500 ezer forintért
vásárolta meg - mutatja boldogan az új szerzeményt Kosztándi
István hegedűművész. - N e m
akarom a régi hangszeremet sem
bántani, hiszen segítségemre
volt a pályámon, sok emlékezetes koncertet játszottam vele, de
körülbelül olyan a különbség,
mint amikor valaki éveken át
Trabantot vezet, majd átül egy
fullextrás Volvóba. Ennek a
hangszernek magvasabb, szebb,
csillogóbb a hangja, megbízhatóbb, minden húrnak egyforma a
csengése. Szakértő is megvizsgálta, és a műszeres elemzés után
azt mondta: rendkívül finom
megmunkálású. Egy gyengébb
hegedűvel is lehet persze jól játszani, de sokkal több munka kell
hozzá. A mostani koncertünkön
Goldmark hegedűversenyét játszom rajta először közönség
előtt. A darab rendkívül népszerű
volt a II. világháború előtt, méltatlanul feledkeztek meg róla az
elmúlt évtizedekben. A muzsikus és a hangszer minden tudására szükség van ahhoz, hogy
méltóképpen megszólaljon.
H.ZS.

Elkészült Szeged város kétszáz
oldalas idegenforgalmi koncepciója, melyet tegnap m u t a t t a k
be a szakma képviselőinek.
Tóth Károly, a közgyűlés kulturális és idegenforgalmi bizottságának alelnöke a városházi
f ó r u m o n megjelenteknek elmondta: biztató, hogy a vendégéjszakák száma tavaly az
előző évhez képest tíz százalékkal nőtt Szegeden. A koncepció
Fotó: Tésík Attila kidolgozására azért volt szükség, hogy a város és a turisztiéletüket. Gabi is nagyon várja kai vállalkozások „pályázókéZoli első könyvének megjelené- pessé" váljanak - fogalmazott.
sét, amelynek kiadásához eddig A szöveget szeretnék a nagyköis sokan ajánlották fel anyagi tá- zönséggel is megismertetni,
mogatásukat. A fiatal nő szerint ezért hamarosan az interneten
nagy sikere lesz a kötetnek, mert is hozzáférhetővé teszik.
őszintén feszeget általános emTóth bemutatta a polgármesberi problémákat.
teri hivatal idegenforgalommal
foglalkozó új munkatársát, PolSárga rózsacsokor
gár Antalt. Személyében először
Uri Zoltán históriája minden- kerül egy kézbe a turizmus ügye
esetre segíthet azoknak, akik hoz- a kulturális irodán belül.
zá hasonlóan gondoltak már arra,
Az önkormányzat megbízásáhogy véget vetnek az életüknek, ból elkészült
idegenforgalmi
mert nincs tovább. A szentesi fér- koncepció elemzi a turizmus jefi a második randevúra minden- lenlegi helyzetét és fölvázolja a
esetre sárga rózsacsokrot vitt a fejlesztési lehetőségeket. Tizenkedvesének, így köszönte meg, hat konkrét vállalkozási lehetőhogy az útjaik találkoztak.
séget kínál föl, amelyek fölkeltBALÁZSI IRÉN hetik a ágazatban érdekeltek figyelmét.
Szegeden a turizmus legsürgősebben megoldandó problémája,
hogy nincsenek kész turisztikai
termékek, azaz olyan szervezett
arcán, melyek szinte nem is lát- programok, amelyeket az irodák
hatók. Sokkal jobban megviselte értékesíthetnek. A külföldiek ráadásul nem ismerik Szegedet,
bölcsességfogainak
kihúzása,
amelyet az orvosok szintén elvé- ezért rövid távon el kell érni,
hogy a lehetséges vendégek tudageztek az altatás alatt.
Popey nyelve a baleset után be- tába bekerüljön a város neve dagadt. Beszéde emiatt még min- sorolta a koncepció egyik kidoldig nem tökéletes, és az étkezései- gozója, Juray Tünde a legfontore is oda kell figyelnie. A térdén lé- sabb célokat. Nagy lehetőséget
vő seb is kiázott időközben, emi- látnak a konferencia- és kulturáatt naponta jár kötözésre, hogy a lis turizmus fejlesztésében. A
fertőzést megelőzzék. Mindezek cselekvési terv a következő hat
ellenére nem panaszkodik, hiszen évre rögzíti az idegenforgalom
- mint mondta - sokkal jobb a fejlesztésének legfontosabb lépéseit.
közérzete, mióta otthon lehet.
M. B. I.
T.K.

Popey már lábadozik

Hazamehetett a kórházból az
egykori Big Brother-játékos, Popey. A szegedi cukrász súlyos
motorbalesete után közel 20
órán át feküdt eszméletlen állapotban a szegedi városi kórház
intenzív osztályán, ám állapota
olyan gyorsan javult, hogy balesete után egy héttel már elvégezhették az arcműtétet a fiatalemberen, két nappal később pedig hazaengedték. Popey törött
arccsontját egy lemezzel pótol
ták ki. Az egykori Big Brother-játékos
lapunknak
elmondta:
mindössze két apró vágás van az

HÍREK

mesterhangszerrel

Meg kell
ismertetni
Szegedet
N ő t t a vendégéjszakák száma,
de a külföldiek még m i n d i g
n e m i s m e r i k Szeged nevét. A
város idegenforgalmának fejlődéséhez szervezett turisztikai p r o g r a m s o r o z a t és aktív
m a r k e t i n g m u n k a kell. Tégnap
b e m u t a t t á k Szeged idegenforgalmi fejlesztési koncepcióját.

Új fordulatot vett a szentesi Uri
Zoltán élete, aki a halába készült.
Érzékeny lelkével nem tudta elviselni az életet, ezért - mint azt lapunkban megírtuk - szándékosan
KISTELEK. Ma este hat órakor ' lépett egy kamion elé. írásunk
megjelenésének napján felhívta
nyílik meg Sugár Ibolya
Zoltánt a szegedi Maróti Gabrieliparművész kiállítása a
rendezvényház nagytermében. A la, mert úgy érezte, ezt kell tennie. A 13 éves kislányát egyedül
művész a Képzőművészeti
nevelő fiatalasszony spirituális
Főiskola elvégzése után öt évig
dolgokkal is foglalkozik, ezért vaélt és dolgozott Törökországban.
lami azt sugallta neki, hogy ezzel
Itt szerzett diplomát
az emberrel - tudatosan nem fér- Uri Zoltán a kedvesétől kapta ajándékba a Változtam című CD-t
üvegfestészetből. Általában
fit említ - meg kell ismerkednie.
tűzzománccal és üveggel
dolgozik. Az alkotónak több
dolatokban gazdag Maróti Gabit sorsszerűnek nevezi a találkozákiállítása volt Szegeden,
„Meg akartam halni"
a jóisten küldte hozzá. Lelki fáj- sukat, Gabi meg mesébe illő törNémetországban is többször
Azt mondja Gabi: amikor fel- dalmai már nincsenek, ám a ténetet emleget. Ennek ellenére
megmutatta már tehetségét. A
hívta Zoltánt, nem egy esetleges négy műtét után a járás még ne- mindketten úgy vélik: meg kell
tárlatot március 19-éig
párkapcsolat motiválta, hanem a hezére esik. De a gyógyulásig ve- még küzdeniük egymással.
tekinthetik meg az érdeklődők.
Gabi kislányával, Viktóriával
mély gondolatisága volt vonzó zető utat könnyebb lesz megtenazt próbálja megértetni Zoli,
számára. Másnap már a szegedi nie, mert van valaki mellette.
hogy ő nem veszi el tőle az édesKÜBEKHÁZA. A Kübekházi
„kakasos" templomnál találkoanyját. Mi tagadás ugyanis, egyAlapfokú Oktatási Intézmény az
zott a Meg akartam halni - avagy Hosszú kapcsolat lehet
Tőle kapta ajándékba Révész előre kicsit még féltékeny rá a
elmúlt héten pénteken tartotta
miért léptem ki egy kamion elé cíhagyományos farsangi
mű, április végén megjelenő Sándor CD-jét, amelynek az a cí- lányka. A fiatalember nagyon
rendezvényét, amely a
könyv szerzőjével. Uri Zoltán úgy me: Változtam. O is megválto- boldognak mondja magát, csak a
szponzoroknak, segítőknek
emlékszik arra a napra: a Novotel zott. Mostantól kedvese és saját lábában jelentkező fájdalmakkal
köszönhetően ebben az
Szálló parkolójánál akartak talál- boldogsága lesz a fontos számá- kell még birkóznia. Maróti Gabesztendőben is jól sikerült. Az
kozni, ám Gabi közben telefonált, ra, mert eddigi 37 éve úgy telt el, riella úgy fogalmaz: a hosszú beintézmény köszönetet mondott
hogy valamiért késik, és inkább a hogy önmagára kevés időt szen- szélgetések után egymásba szea támogatóknak az
„kakasos" templomnál várjon rá. telt. Zoltán szerint hosszú kap- rettek, de azért mégsem hasonajándékokért, valamint az
Mindketten azt gondolják, ez sem csolatnak ígérkezik az övéké, lítható rózsaszínű lányregényhez
mert köztük nem fogynak el a a történetük. Mindenesetre már
önkormányzatnak, a szülői
volt véletlen.
munkaközösség tagjainak, a
Uri Zoltán állítja, hogy a gon- szavak és a gondolatok. A férfi azt tervezik, hogy összekötik az
Babilai, Király és Nyemcsók
családnak, valamint Nacsa
Három és fél millióért vásároltak hangszert
Sándornak és nejének a
segítségért.

MÓRAHALOM. A Csongrád
Megyei Állat-egészségügyi
Állomás szakemberei helyszíni
ellenőrzést tartottak a
mórahalmi állatfelvásárló
telepen. Megállapították, hogy a
karámok lefedettsége jelenleg
nem megoldott. Az
önkormányzat vállalta, hogy
2004. május elsejéig pótolja a
hiányosságokat.
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A FIZIKUS SZABÓ GÁBOR
Előadást tartott szombaton A
természettudományok helye a
közoktatásban címmel Szabó
Gábor, a fizikai tudományok
doktora, egyetemi tanár, a
Szegedi Tudományegyetem
oktatója Budapesten, s az általa a
szkeptikus konferencián
elmondottakat Szabó Gábornak,
a Szegedi Tudományegyetem
rektorának tulajdonítottuk. A
névazonosság miatti tévedésért
elnézést kérünk az érintettektől
és az olvasóktól.
MENTŐATESCÓNÁL
Összeesett egy férfi tegnap reggel
a szegedi Tcsco Áruházban. Egy
szemtanú szerint beütötte a
fejét, sebe erősen vérzett. A
mentők 6-7 percen belül
megérkeztek, s előbb a
helyszínen, majd az áruház
előtt, a mentőkocsiban látták el
a sérültet, ezután az ügyeletes
kórházba szállították.
NAGYLAKI FOGÁS
A helyi vasútállomáson
cigarettacsempészt fogtak a
határőrök. A férfi - magyar
állampolgár - nagyon nagy
csomagokkal várta a vonatot és a
járőröknek ez gyanús volt. Az
útipoggyászból 819 doboz zárjegy
nélküli Ronson és Memphis
cigaretta került elő, összesen
több mint kétszázötvenezer
forint értékben.
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RFNACLT flonclevú

TALALD MEG TE IS AZ IGAZIT!
Clio Free már 2 2 4 0 0 0 0 Ft-tól

Nyílt hétvége: március 6-7.

A nyílt hétvége alkalmával
ingyenes tavaszi átvizsgálás!
Te se keresgélj tovább, mert a m á r c i u s t R e n a u l l R a n d e v ú n e l r a g a d ó limitált szériák
várnak Rád. Az ú j Clio Free limitált széria fiatalos a u t ó fiatalos á r o n : szervokormány, dupla légzsák, 2 x l 5 W - o s r á d i ó m a g n ó , e l e k t r o m o s ablakemelők, központi
zár. 1.2 6 0 I.E és 1.5 dCi 6 5 1 £ motorral mindezt már 2 2 4 0 0 0 0 Ft-ért hazaviheted I
V á r u n k m á r k a k e r e s k e d é s ü n k b e n a m á r c i u s 6 - 7 - i nyílt h é t v é g é n ! w w w - r e n ; ^ r t . h u
V—:NTL LM

S.4-T.S; WJQÚTI-

CO,-^.* „IJ. 3.W IIS-HI

Molnár Autóház Kft.
Szeged, Dorozsmai út 8.
Tel.: ( 6 2 ) 4 2 0 0 6 2

s
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Darvasi László árvízi sorozata

Szeged a tenger
közepén
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A baktói kiskerteket is fojtogatja a szemét

Akasztott kutya a bozótban

Folytatás az 1. oldalról

Darvasi, aki a föllelhető szakirodalom mellett a korabeli újságok,
köztük a Szegedi Napló és a Szegedi Híradó tudósításait, Mikszáth
Kálmán könyvnyi írását és a később megjelent krónikákat is tanulmányozta. - Aki március 8-án fölment egy szegedi magas ház tetejére
és onnan körülnézett, ezüstös tengert látott. Egyébiránt hatezer ház
volt akkor a városban, ebből összesen mintegy 2-300 maradt meg, elsősorban a Belváros magasabban fekvő részem, a Palánk környékén.
Elpusztultak a környező falvak is.
Mi Szeged? Mit gondolunk róla? Milyen a viszonyunk hozzá? Horthy városa? Gárdonyié, Móráé, Juhász Gyuláé? Pol-pot megye fővárosa? A sorozat első részében a szerző városképével és városértelmezésével ismerkedhet meg az olvasó. És bár a továbbiakban igyekszik
követni az árvízi eseményeket, a megközelítés - írói. Emberi tragédiákra, viszonyokra koncentrál, láttatni kívánja a történteket. Szereplői
valós figurák, "Tisza Lajos, Lechner Ödön, Mikszáth, az ifjú dr. Lázár
György főügyész, Taschler főkapitány, Pálfy polgármester és sokan
mások, a város tragikus sorsú polgárai. Az írói megközelítés révén
szinte látjuk a 125 évvel ezelőtt történteket, közel kerülnek hozzánk
az emberek, átélhetővé válik a történelem. - A mostani sorozat szereplői egyben egy készülő regény szereplői is, ami a szegedi árvíz idején játszódik és hamarosan hozzákezdek a megírásához - vallja be az
író.
Március 13-án záruló cikksorozatunk utolsó része az újjáépítés történetét foglalja össze. Az ismert árvízi képek mellett olyan fotókat is
közlünk, amelyeket eddig még nem publikáltak. A képek többségét a
Fekete Ház gyűjteményéből kaptuk, a válogatásban sokat segített Tésikné Knotik Márta, akinek megköszönjük a munkáját.

Első fokon ítéletet hoztak a Virág Cukrászda Kft. ellen

Adósa maradt
a beszállítónak
A Virág Cukrászda Kft. nem fizetett egyik beszállítójának,
ami m i a t t a cég beperelte a patinás cukrászdát üzemeltető
vállalkozást.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A"Micromeat Kft. perelte be a Virág Cukrászda Kft.-t azért, mert
2003-ban, májusi és júliusi fizetési határidőkkel sem rendezte
egy közel másfél millió forint értékű szállítmány számláját. A tavalyi eredménytelen egyeztetéseket követően a Micromeat az
ügyet a bíróságon folytatta, az első tárgyalásra - amely első fokú,
nem jogerős ítélettel zárult - tegnap került sor a Szegedi Városi
Bíróságon.
Törőcsik Tamás ügyvéd, a Mic-

romeat Kft. jogi képviselője kérdésünkre válaszolva elmondta: a
tárgyaláson a Virág képviseletében sem a tulajdonos, sem annak ügyvédje nem jelent meg.
Hadfi János, a Virág Cukrászda
Kft. jogi képviselője beadványában kérte a tárgyalás elhalasztását, de azt a bíróság nem vette figyelembe. A nem jogerős ítéletben a bíróság kötelezte a Virág
kft.-t a szállítmány vételárának
kifizetésére annak kamataival
együtt, valamint a perköltség
megtérítésére.
Hadfi János megkeresésünkre
azt a választ adta, amennyiben
jogerős ítélet születik, kifizetik
az összeget. Hozzátette: egy közel egymilliárd forintos beruházást megvalósító cégnél mindig
adódnak vitás esetek.

A Pihenő utca végén száz méter hosszú vadlerakón gyűlik az odacsempészett szemét
Szemétben fuldoklik Baktó kiskertes övezete. A vadlerakók elborítják az erdősávokat és a Bika-tó környékét is. A kiskertekben élők igyekeznek távol
tartani a szemetelőket.
Disznófejjel a szájában tért haza
egy baktói család kutyája, miután szokása szerint körülnézett a
vasúti töltésen túli területen,
ahol évek óta halmozódik a titokban odahordott hulladék. A
vadlerakó többnyire háztartási
szemétből gyarapodik, de a vegyes hulladék mellett innen sem
hiányzik néhány kidobott bútor,
törött vödör, félcipő. Külön színfolt egy oszladozó félben lévő,
barna szőrű kutya.
A Pihenő utca végén lakók viszont nemcsak saját házuk előtt
szeretnének tisztaságot tartani,
hanem tágabb környezetükben
is. Ezért, ha csak lehet, elriasztják az utánfutóval, néha teherau-

BOTKA HAZA TAJA
A szegedi polgármester baktói házától négyszáz méterre csúfítja a
környéket az első jelentősebb szemétdomb. Botka László baktói
lakosként és városvezetőként is azt reméli, hogy a környék rendezése (útépítés, csatornázás) mellett a szigorúbb ellenőrzés és büntetés is távol tartja majd a szemetelőket.

tóval érkező „vadszemetelőket."
Ha gyanús szállítmány jön, kiállnak a töltésre. Néha már ennyi is
elég, máskor rá is kell szólni a
hulladékcsempészekre. A környékbeliek azonban úgy gondolják, nem csak az ő feladatuk a terület őrzése, ezen felül tartanak
is az illegális hulladéklerakók
bosszújától - utóbbi okból nem
járultak hozzá nevük közléséhez.
A baktói kiskertek más részein sem jobb a helyzet: szinte az
egész településrészt elborítják a
bicikliről lepottyantott, sze-

Búcsú Lednitzky Pétertől
Ma 13 órakor a szegedi Belvárosi temetőben helyezik végső nyugalomra dr. Lednitzky Pétert, az ITDH vezérigazgatóját. A lokálpatrióta, diplomata és gazdasági szakember halála pótolhatatlan veszteséget jelent
mind az őt szerető és ismerő emberek, mind a város számára.

méttől duzzadó tescós zacskók,
árok partjára borított építési
törmelékkupacok. A Bika-tó
mellett vezető Tölgyfa utcát
szegélyező bozótosból nyáron
gyomorforgató dögszag áradt.
Egy közelben lakó házaspár huszonöt (!) zsák hulladékot szedett össze, de a bűzforrást csak
hetek múlva találták meg: egy
akasztott kutya lógott a sűrű
bokrok rejtekében. Csirketetem gyakran előfordul, de
akadt már nyúzott nyulak irhájával tömött szatyor is.
A régen tervezett hulladékud-

Fotó: Karnok Csaba

var megépítése jelenthetné a
megoldást, persze csak akkor, ha
magasabb szintre emelkedik a
hazai „szemeteléskultúra" - vélik a baktóiak. Szolnoki László, a
Szegedi Környezetgazdálkodási
Kht. műszaki igazgatóhelyettese
tájékoztatása szerint hiába választottak már ki négy-öt helyet,
egyikre sem kaptak építési engedélyt. Alkalmas önkormányzati
terület nincs, a magánkézben lévő porták gazdáival pedig nehéz
egyezkedni. N é m i reménységre
ad okot, hogy egy telektulajdonossal talán sikerül megállapodni, s akkor elkészülhet a hulladékudvar.
Korábban írtuk: a környezetgazdálkodási kht. évente közel
20 millió forintot költ a vadlerakókon összegyűlt szemét elszállítására. Az összes szemétdomb
fölszámolása 80-100 millió forintba kerülne.
NYILAS PÉTER

A Mary nem fizet, ezt az ártatlan lakók bánják

Víz nélkül
a cipőgyári lakások

Szegeden a mellékutcák következhetnek a sorban

ígéretek a kátyúmentesítésre
Az idén eddig 650 kátyút t ü n t e t t e k el Szeged útjairól, de ezt az autósok szinte észre
sem vették, hiszen jószerivel nincs gödörmentes út a városban. Az önkormányzat
közben terveket készít az utak lyukmentesítésére.
A szegedi utak „hovatartozás" szempontjából két csoportba oszthatók: egy részük az országos közúthálózat része, a többi önkor-

Harmincmillió jut a városi utakra

mányzati tulajdonú. Előbbiekért a Csongrád
Megyei Közútkezelő Rt. felel, utóbbiakért a
város.
- Jelentősen elhasználódtak Szeged útjai.
Az igazán nagy gondok azonban nem a mi
útjainkon vannak és hiába szólítjuk fel a közútkezelőt a kátyúzásra, nem dönthetjük el
helyettük, melyik utat, mikor és hogyan újítsák fel - nyilatkozta lapunknak Nagy Sándor
városfejlesztési alpolgármester.

Fotó:Miskolczi Róbert

A városi utakra a környezetgazdálkodási
kht.-n keresztül éves szinten 30 millió forintot költött Szeged.
- Ebből a pénzből a kht. a kátyúzásokat
tudta évről évre elvégezni. Emellett Szeged
útalapjából 60-80 millió forint közötti öszszegben lehetett új utakat építeni - vázolta az
útfejlesztési kereteket az alpolgármester.
Tavaly azonban kiderült, csak a sürgős útjavítási munkákra 3-400 millió forintot kellettvolna költeni.
- Megemeltük az útalapot, 160 millió forintra, és a teljes keretet felújításra fordítottuk. Akkor úgy döntöttünk, olyan megoldást
választunk, ami hosszú évekre garantálja a jó
minőségű útburkolatokat - tette hozzá Nagy
Sándor. Ennek a folyamatnak volt a része a
nagy forgalmú buszmegállókban az aszfalt
kockakőre cserélése, vagy a Vásárhelyi Pál
utca elejének „újraszőnyegezése".
Az útfelújítás ebben az évben is folytatódik. Az alpolgármester elmondta, a főutak jelentős részét tavaly felújították, az idén a kisebb gyűjtő- és a mellékutakra is szeretnének
koncentrálni. - 220 millió forintot fordítanánk erre a célra. Elsősorban a nagyobb szabású felújításokra költenénk - válaszolta
Nagy Sándor.
A felújításokra azonban egyelőre még várni
kell ugyanis az időjárás akadályozza a munkálatokat. Serege /ános, a környezetgazdálkodási kht. munkatársa elmondta, legalább
plusz 10 fok kell ahhoz, hogy megkezdjék a
munkát.
- Jelenleg a rendelkezésre álló keretünkből
a legbalesetveszélyesebb kátyúkat foltozzuk
be. A kollégáim eddig 650 úthibát tüntettek
el - tette hozzá Serege János.
GARAT SZAKÁCS LÁSZLÓ

Cipőgyári életkép, 2004
Víz nélkül maradtak a szegedi
Mary cipőgyárhoz tartozó két
bérlakásban élők. A Szegedi
Vízmű Rt. azért zárta el a vizet,
mert a Mary tulajdonosai nem
rendezték a számlát.
Mint ahogy arról tegnap beszámoltunk, a Szegedi Vízmű Rt. elzárta a vizet a tavaly nyáron bezárt, a Római körút és a Szilién
sugárút sarkán található régi cipőgyárban. Bóka József, a vízmű értékesítési osztályvezetője elmondta, a kiürített üzemben - ahol már
csak néhány alkalmazott dolgozik
- valószínűleg csőtörés keletkezett, ezért halmozódott fel ekkora
összeg a kifizetetlen számlán. A
szolgáltató próbálta felvenni a
kapcsolatot a tulajdonosokkal,
ám ez nem sikerült. A víz elzárásáról előzőleg két alkalommal
küldtek értesítést.
Az immáron második vízelzárásnak újra áldozatául esett az a
két lakás, amelyik a cipőgyári in-

gatlanban található. Kedden még
folyt egy kevés víz a csapból, tegnap azonban már csak hörgéseket hallottak. Bóka József a Mary
2000 Cipőgyár Rt. jogi képviselőjén keresztül próbál segíteni a
bajba jutottaknak. A szakember
elmondta, a vízmű archívumában bukkantak olyan anyagokra,
amelyek szerint a cipőgyár külön
mérővel megosztotta a vízfogyasztást a cég és a lakók között.
A helyszínen is egy kisebb és egy
nagyobb mérőre
bukkantak,
amelyek közül tegnapelőtt csak a
nagyobbiknál zárták le a vizet.
Az óvatoskodás hiábavaló volt,
úgy tűnik, a gyakorlatban a megosztás nem működött, s információink szerint a lakók is
mindvégig átalányt fizettek a
Mary tulajdonosainak.
Tavaly október elején egy hétig
maradt víz nélkül az épület, akkor az olaszok kifizették a tartozást.
F.K.
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Most a Trend 2004-2005 tavaszi

kínálatából

válogathat, a s z e z o n előtt, A Z Á R A K

ALATT!

Kínálatunk: • Férfi-női felsőruházat és cipőáruk teljes választéka.
• Szmokingok és alkalmi ruhák is.
• Férfi és női divatáruk és fehérneműk
a legjobb szalonokból!
d e l i n e k

MEY
H

és
l

A K C I Ó 10-40% en geameiiY
M E G L E P E T É S !
BEMUTATJUK A
DIVATSZALON

TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINT IFJÚSÁGI PÁLYÁZATOKRA

Futamidő
(hónap)
60
60
60

CONTEXT
MODELLJEIT!

Megvásárolhatók és méretre megrendelhetők
a Context Ruházati Centerben!
Biztos lehet abban, ha Contezl, akkor Dioat, Elegancia is Minisig!

Grewa-, húste ÉS

Sportmimsztüuum

MORAHALOM ESVIDEKE,
SZATYMAZ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETEK
KÖZÖSEN
FOGLALKOZTATOTT

informatikai
munkatársat
keresnek!

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium idén is
jelentős összeggel támogatja a fiatalok táborozását,
magyarországi és határon túli rendezvényeit, a kábítószer-ellenes, információs, közösségfejlesztő és
esélyegyenlőséget szolgáló programokat. A teljes

Ideális jelöltünk:
- szakmai felsőfokú diplomával
- Integrált informatikai rendszer
üzemeltetési tapasztalattal
- 3 éves gyakorlattal
- B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező személy.
Pénzintézeti gyakorlattal,
középfokú nyelvvizsgával |
rendelkező előnyben.
I
Jelentkezni: 6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 1.
2004. március 15-ig, fényképes
önéletrajzzal és bizonyítványmásolatokkal lehet.

Szakkipzell eladókkal, udivrias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!
- Kossuth L. sgt. 72. Teréz u. 3. Somogyi u. 15.

SZABAD A PÁLYA!

elnyerhető összeg több mint egymilliárd forint. A pályázatok szövege mindenki számára hozzáférhető a
www.gyism.hu/palyazat c í m e n .

Felvilágosítást kaphat még:
• információs vonalunkon: (40) 444-555 (9-16 óra kö7ött) • a GYISM Információs
és Szoigaltato kotlában (1065 Budapest. Bajcsy-Zs. út 57.) • Közép-magyarországi
RISZ11054 Budapest, Sieindl Imre u. 12., tel.: 1/269-0907 • Kö/ép-dunántúli RiSZI
8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10., teL: 88/581-570 • Nyugat-dunántúli RISZI 9022
Győr, Árpád u. 44.. tel.: 96/518-685 • Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs, Mária u. 9..
tel.: 72/520-532 • Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 62/540-788

Nem
mindennapi!
DÉLMAGYARORSZÁG B|

N E M E T T U L A J O O N U , MULTINACIONÁLIS, SZEGEDI CEG

• Észak-alíöldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a, tel.: 52/531-053 • Észak-

FELELŐS G O N D O L K O D Á S Ú M U N K A T Á R S A T K E R E S

magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1 , tel.: 46/506-348 •

S O N T ROLLER M U N K A K O R

BETOLTESERE.

Elvárásaink: - felsőfokú gazdasági végzettség (egyetem, főiskola) — angolnyelvtudás, plusz németnyelv-tudás előnyt jelent - kontrolling területen szerzett min.
2 év gyakorlat - SAP-isnieret előnyt jelent - számítástechnikai ismeret gyakorlati
alkalmazása - precizitás, kontrollingszemlélet.jó problémamegoldó képesség.
Mindezekért biztosítjuk - egy kreatív munkacsoportba való tevékenységet —
biztos és versenyképes jövedelmet — kihívásokban gazdag feladatot.
Jelentkezését, motivációs levelét — munkakör megjelölésével - 2004. március 4ig kérjük eljuttatni az alábbi címre: Phoenix R u b b e r Gumiipari Kft., 6728
Szeged, Budapesti út 10.

MOZDULJ,
MAGYARORSZÁG!

SUZUKI
A ml autónk

IGNIS

*CHF-alapu
Az

ajanlat

hiteikerelmekre

hitel.
a március

31-ig

benyújtott

ervenyes.

Üzemanyag-fogyasztás íkomtomáit'. 6,1-7,2 1700 km, CO* kibocsátás íkombinaíf • 143-172 g/km

A Suzukinál m o s t 2,004-et írunk! N e m tévedés, ha március v é g é i g

M á r a v é t e l á r 1 0 s z á z a l é k á n a k b e f i z e t é s é v e l új S u z u k i j a l e h e t ,

v á s á r o l új, h a z a i g y á r t á s ú , G L X é s G S - f e l s z e r e l t s é g ű I g n i s - t v a g y

m i n d e n eddiginél kedvezőbb hitelkonstrukcióval!

W a g o n R+-t, a teljes hiteldíj-mutató c s u p á n 2 , 0 0 4 % * .

k e r e s s e n fel e g y S u z u k i - m á r k a k e r e s k e d é s t , és é r d e k l ő d j ö n a

Mihamarabb

Az ajánlat egyszerűen ellenállhatatlan.

hitelfeltételekről!

S U Z U K I . Tudjuk, mi számít.
M á r k a k e r e s k e d ő i n k : H ó d m e z ő v á s á r h e l y , S U Z U K I T A K Á C S S z á n t ó K o v á c s J á n o s u. 108. Tel.: 6 2 - 2 4 6 - 1 9 9 • S z e g e d , P É C S K A I A U T Ó H Á Z KÉT. S á r o s i u. 11. Tel.: 6 2 - 4 9 3 - 3 6 9 » S U Z U K I
S Z E N T G Y Ö R G Y 1 KFT. D o r o z s m a i út 1 7 - 1 9 . Tel.: 6 2 - 5 5 4 - 3 0 0 • V E S Z P R É M I A U T Ó S Z A L O N KFT. A l g y ő i út 6 5 . Tel.: 6 2 - 4 7 3 - 0 0 0 • S z e n t e s , B U D A F E R RT. V á s á r h e l y i u. 116. Tel.: 6 3 - 3 1 1 - 2 1 1

CSÜTÖRTÖK, 2004. MÁRCIUS 4.

•

Könyvek a vásárhelyi
promenádon
Két gyümölcsárus közt egy könyves - ez eléggé jó arány, mind a
gyümölcsök, mind a könyvek vásárlóira nézvést. Nemcsak testi, de
szellemi vitaminszükségletüket
is beszerezhetik a vásárhelyiek az
Andrássy út elején.
- Meddig tetszik itt árusítani ? - kérdeztük a könyvesasztal mögött álldogáló eladót. Kiderült: egyáltalán nem ideiglenes ámsításról van szó - mint korábban, amikor legföljebb vándor könyvárusok érkeztek ide, néhány havonként -, hanem a Mizsu könyvesbolt kihelyezett részlegéről, mely folyamatos árusítást tervez itt.
Mizsuék vállalkozása mondhatni missziós jellegű: többek között a
piacon is megjelennek könyvvel, azaz olyan helyen, amelynek közönsége vajmi ritkán tér be könyvesboltba. Ám ha a helyébe hozzák a könyvet, akkor bizony leáll nézelődni, és előbb-utóbb nemcsak nézelődni - ha továbbindul, rendszerint egy-két kötettel gazdagabban teszi ezt. Vásárhely - nem hiába tudott itt megszületni,
sőt újjászületni az olvasóköri kultúra - olvasó város.
Nagyon rokonszenves - nekünk legalábbis - a promenádra kiterjesztett könyvárusítás. A gyakorlat, mely nem szigetek el a kultúrát a élet többi területeitől. Minden triumfálás nélkül kínálja a
könyvet a stand, a világ legtermészetesebb
dolgaként
helyezkedik
el Tamási Áron-kötet mellett Erica Baccardi, viccgyűjtemény
mellett A magyar helyesírás szabályai, Shakespeare mellett szakácskönyv, Danielle Steel mellett történelmi olvasmány. Azok között,
akik megállnak a könyvasztal mellett, szemrevételezve a választékot, hogy e stand nélkül soha egy pillantást sem vetettek volna életükben semmilyen könyvre. Egészen biztosak vagyunk
benne:
akadnak, akik épp az itt - a szokásos, utóbb könywétellel
bővült
bevásárlás - beszerzett kötet hatására válnak olvasó emberré. Akinek a mindennapjai pedig egyébként sem nélkülözik a könyvet, az
meg főleg nem halad tovább a stand mellett, „minden
nélkül".
Nyilván nem itt akarja mindenáron beszerezni Parti Nagy Lajostól
a Grafitneszt, mindenesetre meglepődik, mi minden tud elférni
egyetlen asztalon. Van valamily - tán korszerűtlen, de szerintünk
rendkívül hasznos - népművelő vonása eme utcai könyvárusításnak. Még akkor is, ha a tulajdonost, magától értetődő módon, bizonyára csak az vonzotta a helyszínben, hogy itt nagy a forgalom. Miért lenne ez bajt Csak örülhetünk, ha valaki manapság esélyt lát
rá, hogy könyvekből éljen meg.
FARKAS CSABA

M E G Y E I

Ha egy hajléktalan más területére téved, könnyen kaphat egy pofont

A guberálóknak minden
lelet, minden fillér számít

M i n d e n t összegyűjtenek, ami csak eladható

A hajléktalanoknak minden fillér számít,
ezért még a legapróbb, használhatónak vélt
holmit is kiszedik a kukákból. Akad olyan
guberáló, akinek saját területe van Szegeden.
Nem minden guberáló hajléktalan, de majd'
minden hajléktalan guberál, így egészíti ki
kéregetésből származó „jövedelmét" - derült
ki rövid szegedi sétánk nyomán.

Hulladék és magánvállalkozás

Vásárhelyen nemcsak könyvhéten életképes az utcai könyvárusítás - h a n e m a legszokásosabb h é t k ö z n a p o k o n is Fotó: Tésik Attila

Egy fiatalember munkásruhában a szegedi
Maros utca elején keresgélt a szemétben. Kerékpárja kormányának két oldalán egy-egy
műanyag vödörlógott. A kukákhoz szakértő
módjára közeledett, szemmel láthatóan tudta, mit keres. Még a kuka mellé helyezett
nagyméretű műanyag zsákba is óvatosan beletúrt, majd miután végzett, visszacsomózta
a tetejét, ahogyan volt.
Hiába kérdeztem, nem akart válaszolni.
Szégyellte, hogy így egészíti ki jövedelmét.
Annyit mondott csak vidámnak még erős jóindulattal sem nevezhető félmosollyal a szája szegletében, ő nem guberáló, hanem hulladékanyag-hasznosítási magánvállalkozó.

Fotó: Gyenes Kálmán

- Mit lehet találni a szemétben? Most mit
keres? - kérdeztük szintén Szegeden, a
Csongrádi sugárúton, a kábeltévé előtt guberáló férfit. - Most éppen egy szál gyufát - mutatta kialudt cigarettáját. Miután ismét rágyújtott, elmondtuk neki, miért szólítottuk
meg.
- Mennyi ideje van? Csak azért kérdeztem,
mert ha kipótolja, meghívnám egy kólára mondta. A 48 esztendős Péter Zoltán a 90-es
évek közepe óta él az utcán. Ács-állványozóként dolgozott Németországban, s mint fogalmazott, egyszer elkövette azt a hibát, hogy
úgy jött haza, hogy előtte nem telefonált a feleségének. - Nem fértem be az ágyamba - jelentette ki. A történtek után elváltak. - A
gyermekeimet hívtam telefonon, szerettek
volna találkozni velem, de nem akarom,
hogy így lássanak.

Zsír, alsógatya, izzó és egyvalami
Péter Zoltán azt mondta, az üres üvegeken
kívül minden olyan „terméket" összegyűjt,
ami a Szent István téri piacon, vagy a
MÉH-telepen eladható. Minden fillér számít
neki. Hóna alatt egy kabát. Ezt valószínűleg
nem adja el, megvarrja a szakadt zsebét, és

Verlaine és Rimbaud viharos kapcsolatáról szól Christopher Hampton darabja

megtartja magának. Nejlonzacskójában félig
üres sertészsíros tasak, izzó, alsógatya és egy
műanyag valami a végén két fémdarabbal.
Megtudtuk, vannak olyan guberáló hajléktalanok, akiknek saját területük van.
Emberünk nem ilyen, ő mindenhol megtalálható. - Akad, akinek saját területe van.
Ha más odatéved, gyorsan előfordul, hogy
jól pofán verik - magyarázta.

Cseles Pityu és a biztosíték
Hír egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
napilapból: „Zseniális trükköt eszelt ki egy
Pityu néven ismert miskolci hajléktalan.
Panellakások lépcsőházában húzza meg
magát éjszakára, és amikor mindenki elalszik, akcióba lép: lekapcsolja a folyosókon
található biztosítékokat. A lakásokban reggelre leolvadnak a hűtők, az asszonyok pedig szitkozódva kidobják a szemétbe a romlandó élelmiszereket. Pityunak ezek u t á n
már nincs m á s dolga, m i n t learatni a termést. A hajléktalan az őt fülöncsípő rendőröknek azt mondta: „Tudom, hogy szemtelenség, a m i t tettem, de valahogy nekem
is meg kell élnem!"
A. T. J.

Az áramszolgáltató nem ért egyet a bíróság ítéletével

Teljes napfogyatkozás a színen
„Mitől félsz a legjobban?" - kérdi Verlaine. „Attól, hogy az emberek olyannak látnak engem,

Pert nyertek Kovácsék
a Démász Rt. ellen
Áramlopás gyanúja miatt kezdeményezett eljárást a Démász Rt. Kovács Jánosék ellen. A sándorfalvi család másodfokon is megnyerte a pert.
A szolgáltató tudomásul vette
a döntést, mégis tovább vizsgálja az ügyet.

amilyennek én látom őket" —

feleli Rimbaud. Ez a mondat
akár a mottója is lehetne Christopher Hampton Teljes napfogyatkozás című darabjának,
amit pénteken mutatnak be a
szegedi Miu Miuban.
Rendhagyó dologra vállalkozott
két tehetséges, fiatal szegedi
színész, Boncz Adám és Pataki
Ferenc. Egy új játszóhelyen, a
szegedi Londoni körúti Miu
Miu Étterem és Varieté színpadán m u t a t j á k be a két francia
költőzseni, Verlaine és Rimbaud viharos kapcsolatáról szóló
Teljes
napfogyatkozást.
Christopher H a m p t o n színművéből néhány évvel ezelőtt Leonardo di Caprio főszereplésével
nagy sikerű filmet forgattak; az
eredeti darabot viszont több
m i n t tíz éve n e m játszották
Magyarországon.
A mostani szegedi bemutatóra
a kilencszereplős játékot lecsupaszított, összesűrített szerelmi
háromszöggé alakították, melyben a két költő mellett Verlaine
felesége, Mathilde szerepel még,
akit Cseh Zsuzsa kelt életre. Ez egy filozofikus darab, amely
bemutatja, hogyan megy tönkre
három nagyszerű ember élete.
Verlaine együtt él a feleségével,
de csak azért, mert ő az egyetlen, aki elfogadja olyannak,
amilyen. Am jön a fiatal Rim-
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A szegedi Kovács
lánosék
1996-ban ingatlant vásároltak
Sándorfalván és egy évvel később
ki is költöztek a nagyközségbe.

Mindig nulla forint

Rimbaud szerepét Boncz Ádám, Verlaine-t Pataki Ferenc alakítja
baud, aki kirángatja őt a tespedtségből, a hivatalnokszerű
életből. Amikor Ádám javasolta
a darabot, rögtön igent mondtam, mert régóta izgatott ez a
történet - meséli Pataki Ferenc,
aki nemcsak Verlaine szerepét
játssza, hanem egyben a produkció rendezője is.
- Rimbaud és Verlaine, akik
előfutárai lettek a 20. századi
költészetnek, nemcsak kortársak
voltak, egy városban laktak, hanem együtt is éltek, együtt gon-

dolkoztak, közösen utazták be
Európát. Azt remélem, elsősorban ez érdekli majd a nézőket is,
nem pedig az, hogy szerelmi kapcsolat is kialakult közöttük. Ritkán játszanak tabutémát érintő
darabokat Szegeden, mi szeretnénk ezen is változtatni, mert jó
lenne, ha színesebb lehetne a paletta. Szerintem van rá igény, bízom benne, hogy az érdeklődő
közönség rátalál majd az előadásunkra - mondja Boncz Ádám,
aki szerint rettentően nehéz egy

Fotó: Miskolczi Róbert

olyan ellentmondásos személyiségű zsenit, mint Rimbaud eljátszani.
Különös Puck-figuraként felbukkan az előadásban Markovics Agi, a Szegedi Kortárs Balett táncművésze is. A jeles festőművész, Pataki Ferenc is segít druszájának: ellátogat a
próbákra, érzéseit lefesti, és
tárlatával igyekszik még különlegesebbé varázsolni a bemutatót.
H.ZS.

- A telken két villanyóra volt,
mivel ikeringatlannak az egyik
felét vettük meg - mesélte a feleség. Havonta mindig két villanyszámla érkezett, az egyik az ő nevükre, a másik pedig az „ikerére", egy ismeretlen névre. Az
utóbbin mindig nulla forint szerepelt, mivel n e m volt fogyasztó.
A család már többször jelezte a
Démász Rt.-nek, hogy szereljék
le a fölösleges villanyórát. Évekig
nem történt semmi, csak a
számlák jöttek rendületlenül.
Már az óraleolvasónak is szóltak,
hogy intézkedjen a szolgáltató.
Nagy sokára megjelent két démászos és megnézték a villanyórákat. Az otthon lévő feleség
legnagyobb
megdöbbenésére
mind a két berendezést leszerelték.
- Azt mondták, a mi óránk sérült, ezért szabálysértést követtünk el - emlékezett vissza az
asszony.

Kovácsék ügyvédet fogadtak,
mert nem értették a történteket.
Két alkalommal is tárgyaltak a
Démász képviselőjével, de n e m
tudtak megegyezni.

Alkudozni kezdtek
Alkudozni kezdtek. Elsőre azt
mondták a családnak, fizessenek
60 ezer, majd 15 ezer forint büntetést.
- Ebbe n e m m e n t ü n k bele,
hiszen n e m követtünk el semmi szabálytalant - nyilatkozta
a panaszos. Mivel n e m tudtak
megegyezni, perre vitték az
ügyet. Tavaly novemberben a
szegedi bíróság Kovácséknak
adott igazat, de a szolgáltató
fellebbezett. A napokban a megyei bíróságon is a sándorfalvi
család nyert.

Tovább vizsgálódnak
- Tudomásul vesszük a bíróság döntését, de az ítélettel nem
értünk egyet - tájékoztatta lapunkat Kecse Nagy Sándor, a
Démász Rt. kommunikációs
osztályvezetője. Az eljárás során
bebizonyosodott az áramlopás,
de azt n e m lehetett megállapítani, ki követte el a szabálysértést.
A szolgáltató ezért folytatja a
vizsgálatot. Az osztályvezető
még hozzátette, hogy évente
mintegy kétezer hasonló ügy
végződik bírósági perrel, aminek 99 százalékát a Démász Rt.
nyeri meg.
K.T.
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A SURVIVOR EGYIK SZEREPLŐJE, TÓTH SZILÁRD A SZERELEMBEN KEDVELI A VADROMANTIKÁT

Jóllakott oroszlán nem támad
Amióta feltűnt a tévében a Survivor
győri játékosa, Tóth Szilárd, nem nagyon kell törnie magát a nők kegyeiért. Sokan rá is akasztották a nőcsábász jelzőt, ami ellen nem tilta-

OIVATSTÍLUS

Fekete elegancia
A fekete nagyszerűen alkalmas a hétköznapokra, a hivatalos programokra, s nem
utolsósorban alkalmi viseletkánt is kitűnő. Egy fekete ruha
variálhatóságának
csupán
fantáziánk szabhat határt.
Az állandóan forgásban levő
divatban akadnak oly darabok,
stúusok avagy színek, amelyek
örökké képviseltetik magukat a
módi világában, azaz soha nem
mennek ki a divatból. E körbe tartoznak a fekete színben pompázó
ruhák, kosztümök, nadrágok,
amelyek nem hiányozhatnak egy
hölgy ruhatárából. A fekete nagyszerűen alkalmas a hétköznapokra, a hivatalos programokra, s
nem utolsósorban alkalmi viseletként is kitűnő. Egy fekete ruha
variálhatóságának csupán fantáziánk szabhat határt. Amennyiben ugyanis blézerrel viseljük,
esetleg egy kis sál társaságában,
kiváló hétköznapi öltözék, legyen
szó tárgyalásról avagy egyéb hivatalos rendezvényről. Színházba, vacsorára készülődvén megfelelő kiegészítőkkel szintén kellemes öltözék, arról nem Is beszélve, hogy a fekete a maga egyszerűségével eleganciát kölcsönöz viselőjének.

kozik, de hozzáteszi: ha szeret valakit,
nem kalandozik. Nekünk elárulta, kinek visz virágot nőnapon...
- Nemrég azt nyilatkozta,
hogy alapvetően romantikus
típus. Ne haragudjon, de inkább tűnik kemény macsónak, mint hűséges lovagnak.
Hol
az igazság?
- Valahol a kettő között. Szeretek
örömet okozni annak, akit szeretek,
meglepni kedves apróságokkal, a nagy
szavak, a „ietérdelős" romantika azonban távol áll tőlem. N e m vagyok az a
típus, aki állandóan étterembe hordja
a barátnőjét és könnyes vallomásokat
suttog a fülébe, de szerintem egy hegycsúcson elfogyasztott közös reggeli
legalább ilyen romantikus.

Lovaglás és erkélyjelenet
- Volt már rá példa?
- Volt. Csinálok időnként hasonlókat; előfordult, hogy egy második e m e leti erkélyre másztam fel, hogy otthagyhassak egy levelet egy lánynak,
máskor kilométereket futottam a téli
éjszakában, hogy egy szál rózsát tegyek
a barátnőm szélvédőjére. És persze
nem is én lennék, ha n e m próbáltam
volna ki a romantikus kilovaglást, kettesben.
- A Survivor
után bizonyára
felerősödött
a női nem érdeklődése
ön
iránt.
- Hát, tényleg n e m okoz gondot az
ismerkedés. Sőt: a nők átvették a kezdeményezést, m é g az is előfordult,
hogy egy nő nyíltan felkínálkozott.
Persze van, hogy nekem is kell lépéseket tennem, ilyenkor két eset for ;
dúlhat elő: vagy magabiztosan és határozottan veszem le a lányt a lábáról,
vagy - ilyen is van! - zavarban vagyok
és félrebeszélek.
- Vallja be, hogy mindig azért önnek
sem jön össze a „csábítási
hadművelet".
- Na jó, előfordul. Miután szakítottunk a menyasszonyommal, hosszú

tum-m

Tóth Szilárd: Egy hegycsúcson

elfogyasztott

idő után volt egy lány, aki nagyon
tetszett, de megtudtam, hogy nincs
igazán jó véleménnyel rólam. Viszszajutott hozzám, hogy egy „vadembernek" tart, neki nem a kalandor,
h a n e m az intellektuális típusú férfiak
jönnek be. Ezért n e m is próbálkoztam
a meghódításával.

Hűséges vagyok
-A győri szórakozóhelyeken
mindig
csinos nők társaságában
látni. Ezek
szerint igaz, hogy nagy
nőcsábász?
- Ha nincs barátnőm, valóban belefér a kalandozás az életembe, ha
a z o n b a n szerelmes vagyok, n e m számít m á s nő, csak az az egy. Mindig
azt m o n d o m , hogy „jóllakott oroszlán n e m támad": ha egy férfi megkap
m i n d e n t otthon, amire szüksége van,

közös reggeli is

romantikus

n e m fog m á s után nézni. így vagyok
ezzel én is. Nálam idő kell egy kapcsolat kialakulásához, de ha megtörténik, h ű s é g e s vagyok. Ez fordítva is
így van, általában m e g b í z o m a páromban. Eddig m i n d i g csinos, dekoratív barátnőim voltak, s z á m o m r a
természetes, hogy a párom másoknak is tetszik, a férfiak próbálkoznak,
de szerintem egy okos n ő ezt a dolgot
tudja diszkréten, intelligensen kezelni.
- Ha már ennyit beszéltünk
róla,
rákérdezek:
most éppen van
barátnője?
- Hivatalosan nincs. Annyit e l m o n d hatok, hogy van kit felköszöntenem a
nőnapon!
- A nwdarak
azt csiripelték,
hogy
feltűnően
gyakran látni egy karcsú,
barna hajú győri hölgy
társaságá-

ban, aki Pesten
reklámban is

modellkedik,
láthattuk...

s

több

A boszorkány bája
- Hát... ő az, akivel néhány hónapja
közel kerültünk egymáshoz. Tüneményes teremtés, nemcsak szép, hanem
okos is. Igazi tűzrőlpattant, temperam e n t u m o s boszorkány, aki mellett
n e m lehet unatkozni, ráadásul hozzám
hasonlóan imádja az állatokat. A lovaglást egy romantikus randevú keretében
már ki is próbálta a lovardában. Mivel
Pesten él, nem tudunk tűi sok időt
együtt tölteni, de megpróbálunk minden lehetőséget kihasználni a találkozásra. Hogy a távolság mekkora gondot
okoz majd a jövőben, n e m tudom, de
most úgy érzem, m i n d e n lehetséges!

A fekete szín az idők folyamán
belopta magát teljes öltözékünkbe. Hiszen éppúgy megvásárolhatók a fekete fehérneműk,
mint ahogy a topok, blúzok, pulóverek, kosztümök, a nadrágokról már nem is beszélve. Érdekes, hogy sokan kevésbé szívesen viselik a feketét, mivel az
egyben a gyász színe is, vagy
úgy érzik, öregíti őket, nem előnyös számukra. Ellenben többen
tartoznak a másik csoportba is,
akik kedvelt darabjai szinte egytől egyig e színben pompáznak.
Ők úgy vélik, s persze nem alaptalanul, hogy a fekete slankít,
így bátrabban, és szívesebben
vásárolják. Vannak, akiknek
hangulatára kedvezőtlen hatással van e szín, míg mások éppen
ellenkezően éizik, s ünnepivé
varázsolja napjalkat.
M. E.

POMARANSKI LUCA

TIPPEK, TANÁCSOK TÁJÉKOZATLAN URAKNAK

Virágot vegyek, de milyet?
„Uncsi" a celofánból előcitátt gerbera, trendi a szívhez szólóan

színpompás, különleges fajtához tartozó „egy szál virág" - így foglalható össze egyszerűen a szakember nőnapi tanácsa. És az uraknak azt sem árt tudniuk, hogy mit kapnak meg olcsón, milyen csokorra érdemes áldozniuk.
Arról, hogy mi a divatjamúlt,
nehéz beszélni, mert m é g a
szegfűről s e m m o n d h a t ó el,
hogy „uncsi". Persze hagyományos „kiszerelésben" valóban az, de annyi új fajtája,
megjelenése létezik. Van zöld,
piros cirommal és barackszínű, zöld beütéssel, a miniszegfű pedig kimondottan divatos. A celofánba csomagolt
egy szál gerbera már tényleg a

múlté, és ahhoz s e m kell ragaszkodni, hogy öt vagy hét
szál virág legyen egy csokorban. Maga a virágkötészet is
átformálódott az elmúlt években, inkább aszerint különböztetik m e g a csokrokat,
hogy kerek vagy nyújtott alakúak - mondta el Görgényi
Gabriella virágkötő mester a
szakmájáról azt, amit az átlagembernek is illik tudnia.

A trendi dolgokat persze szívesebben és h o s s z a b b a n sorolta. Megtudtuk tőle, hogy téved az az úr, aki azt hiszi,
hatalmas bokrétával kell meglepnie szeretteit. Egy szálból is
bájos csokor köthető, például
extra zöldekkel, vagy mivel
most szezonja van, barkával,
somvesszővel.
Az „egy szál virág" választása
azért is jó megoldás, mert nőnapkor egy úrnak általában
több hölgyet kell felköszöntenie, megajándékoznia, anélkül, hogy túl nagy kiadásba
verné magát és a virághurcolás körülményes vállalkozásába fogna.
Kimondottan ajánlott nő-

napkor a száráról levágott,
fiolába helyezett orchideafej,
amelynek dobozát alul macifűvel (hosszú fűszál) díszítik.
Javasolt a rózsa és a tavasziak,
a tulipánok, a jácintok, a nárciszok. Frappáns és olcsó
megoldás a kis cserépben virágoztatott primula is.
A különlegesség kedvéért
ilyenkor üdvözlőkártyákkal, a
betűzök s z á m o s változatával
tehető v i d á m m á vagy kedvesen különccé a csokor. Például
pillangót formázó tollakból
készülttel vagy fafigurákkal, a
levelekre vagy a csomagolópapírra ragasztható békával,
katicabogárral.
RIMÁNYI ZITA

Nem szabad
termesztettet

elfelejteni, hogy a hóvirág
lehet leszedni és árulni

védett, csak a
ILLUSZTRÁCIÓ: KARNOK CSABA
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Hogyan mondjuk meg
a frankót?

GYEREKVÁLLALÁS, CSAK HA A FŐNÖK IS AKARJA

Tényleg egyenlők az esélyek?

Megmondjuk-e a frankót? Ha elfut bennünket a méreg, hallgatni arany vagy kitálalni? A „sík ideg" helyzetet nehéz, de
tudni kell kezelni, hogy normálisak legyenek emberi kapcso-

Akár családfenntartási vágy,

lataink, s meglegyen a lelki békénk.

akár karrierizmus hajtja a nők

Azt már a keleti ősbölcsek örökül hagyták ránk, hogy a szavaknak akkora a súlya, hogy akár ölni vagy gyógyítani is lehet
velük - ám sokszor lebecsüljük ennek jelentőségét. Zaklatott
korunk „sík ideg" helyzeteiben sokaknál előrébb jár a dühroham, a leordítás, mint a gondolkodás. De vajon jó-e, ha
elüvöltjük a frankót? Megoldódnak-e a problémák a dühkitöréstől, vagy csak sebeket osztogatunk, elmélyítjük a gondokat, végletesen elmérgesítjük a helyzetet? Ha viszont n e m
balhézzuk ki magunkból az indulatainkat, a sorozatosan elfojtott agresszivitás n e m fog gyomorfekélyhez, epekőhöz, idegrendszeri problémákhoz vezetni? N e m egyszerű ezekre a kérdésekre válaszolni, s mindenkinek magának kell, ott és akkor de könnyebb dolga van annak, aki a lehetséges és a helyes
viszonyulásokon, viselkedésen időnként elgondolkodik.
Akinek gondolattréningje van, az nagyobb mérséklettel, körültekintőbben tudja kezelni a „pattanós szitukat", a problémás
embereket, annak n e m önti el agyát a düh, s n e m vagdalkozva,
sértegetve, ordítozva akar felülkerekedni. A beépített fékeket - a
gondolkodást, körültekintést, kombinálókészséget, higgadtságot, civilizált viselkedést - alkalmazni tudók járnak jobban: ők
képesek jobban felmérni, igazuk van-e, és hogyan harcoljanak
azért, hogy igazából célt érjenek, hogy megoldják a problémát.
A cél ugyanis a szembeállító gond megoldása, és n e m a
balhézás, az ellenségeskedés, a rágalmazás, a vádaskodás, a vélt
igazság tűzzel-vassal, de leginkább full hangerővel történő
bizonygatása. Attól a hevesebb vérmérsékletűek némileg ugyan
megkönnyebbülnek, de vele semmit s e m tesznek igazán helyre.
Sőt! Leginkább csak károkat okoznak. Az örök hőbörgők képesek folyamatos hátrányokba is beledolgozni magukat, s
előbb-utóbb szabadulni igyekeznek tőlük a munkaadók, a
kollégák, m e g a társaságuk is. Odadobott, bántó szavaikat
megjegyzik, felírják nekik a vitapartnerek. Aki között olyan is
lehet, kit oly mélyen képes megsebezni a rossz szó, hogy
belebetegszik. A szavakat, a harcmodort a legélesebb helyzetekben is ildomos higgadtan megválasztani, és tanácsos a
személyre és a hangerőre is koncentrálni. A főnökkel nemcsak
n e m illik, de n e m is célszerű kiabálni.

mint nap a munkahelyekre, az

egyre nagyobb százalékát nap

SZABÓ MAGDOLNA

esélyek és az erőviszonyok a
két nem között kevéssé kiegyenlítettek. Január elsejétől
azonban törvény szabályozza
a problémák orvoslását. A
nagy kérdés viszont az, hogy
mennyire sikerül neki érvényt
szerezni a gyakorlatban.
Nagyszüleink idejében term é s z e t e s volt, hogy az apa
családfenntartóként, az anya
pedig otthon szorgoskodó,
gyermekeket nevelő multifunkcionális háztartási alkalmazottként működött. Ahogy
azt a mindennapi életünkben
tapasztalhatjuk, ez mára teljesen megváltozott. Szakemberek egy része a kétkeresős
családmodellt emlegeti, gazdasági okokra és az Európai
Unióra hivatkozva. Vagyis tetszik, n e m tetszik, anyának is
állást kell vállalnia.

Kínos kérdés
Több nőismerősöm mesélte,
hogy már az állásinterjún
megkérdezték tőle: mikor szeretne gyermeket szülni, és ez a
magánéleti változás mennyiben befolyásolja majd munkahelyi teljesítményét. Magánélettel kapcsolatos kérdéseket férfi munkavállalóknak
n e m tesznek fel. Más esetben
előfordult: a nő munkaszerz ő d é s é b e n rögzíteni szerették
volna, hogy az elkövetkező öt
évben n e m szülhet gyermeket.
Szerencsére a helyzet megváltozni látszik, ugyanis január elsejétől él az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvény, amely a remények

Jó feszültségoldó

lehet egy váratlan

homlokcsók

fotó: mti

citibank
A 190 éves múltra visszatekintő Citibank - a Citigroup csoport
tagja - a világ vezető pénzintézete. A ma már több mint 100

országban működő bank 1986 óta van jelen a magyar bankpiacon.
Lakossági üzletágunk dinamikusan fejlődő

Feladat: az irányított Hitelközpontban a meghatározott
értékesítési célok elérése • a helyi piacon elvárt piacvezető
pozíció megszerzése és megtartása • értékesítési utak megtalálása, meghatározása.
Ref: SCM-03/2004
Előnyt élveznek azon jelentkezők, akik felsőfokú végzettséggel
rendelkeznek, értékesítési és vezetői tapasztalattal bírnak.
Munkájukat versenyképes jövedelemmel, folyamatos képzéssel,
valamint karrierlehetőséggel ismerjük el.
Ha felkeltettük érdeklődését és szívesen dolgozna a Citibanknál,
kérjük küldje el jelentkezését 2004. 03.17-ig a következő címre:
Citibank Rt. Humánpolitikai Osztály,
1134 Budapest, 1051 Budapest, Szabadság tér 7., E
vagy e-mailen:
recruitment.citibankhu@citigroup.com

A cég érdekei
A munkát vállaló nők szerint
a közelmúltban megjelent törvény s e m nyújt számukra elég
biztosítékot.
Ugyanis
sok
munkáltató n e m is tud a létezéséről, vagy csupán felületes ismeretei vannak a tartalmát illetően. Másrészt pedig még n e m hozták létre azt a
szervet, amely a törvény betartását ellenőrizné.
Az egyik szegedi cég vezetője
hallott a törvényről, ennek ellenére nem akar változtatni az
állásinterjúkon
megjelenő
nőknek feltett kérdésein. Úgy
gondolja: a főnök m i n d e n
esetben a cég érdekeit helyezi

fajt honosított meg: a könynyűklasszikus muzsikáét.

meggyőződhet koncertjén.
Szentpéteri
Csillát
immár
nemcsak országszerte, de külföldön is ismerik. Bevallása
szerint itthon n e m volt nehéz
nőként érvényesülnie. Persze
az is igaz, hogy bizonyos szempontból különleges, amit csinál, így tulajdonképpen nem
kellett vetélytársakkal megküzdenie. Külföldön azért volt
nehéz előrejutnia, mert Magyarországról kijutni az európai „forgalomba" csak komoly
menedzsmenttel sikerülhet.
A művésznő nagyon ragaszkodik családjához. Nemrég
egy féléves amerikai meghívást kapott. Még n e m döntötte el, megy-e, azt azonban
rögtön kikötötte: csak akkor
utazik, ha férje és kisfia is vele
tarthat. Persze a háztartásra is
nagy gondot fordít, és ha teheti, m i n d e n másnap főz.
Mint mondja, sokszor ki s e m
látszik a munkából. Férje, Fü-

löp Csaba fotóművész ilyenkör úgy érzi: egyszerre négy
Szentpéteri Csilla szaladgál a
lakásban...
Egykori
szépségkirálynőként is felfigyelt rá az ország.
A s z í n p a d o n n e m c s a k játékával, de küllemével is hódít.
Egy ilyen produkciót a legapróbb részletekig ki kell dolgozni, a k ö z ö n s é g n e k a maxim u m o t kell nyújtani mind e n b e n . Persze az is igaz,
hogy önmagára igényes nőként n e m is érezné jól magát,
ha másként kellene megjelennie a színpadon.
SZABÓ IMRE

ILLUSZTRÁCIÓ: MISKOLCZI RÓBERT

előtérbe. Ezért kézenfekvő,
hogy megkérdezi, mikor szeretnének gyereket. A munkáltató azt a jelentkezőt választja,
aki szükség esetén túlórázik és
hosszú távon lehet rá számítani. Ezek a munkavállalók pedig általában férfiak vagy
fiatal, egyedülálló nők. A cégvezetők t ö b b s é g e szerencsére
ezt másként látja. Szegedi vállalatok körében végzett gyors
közvélemény-kutatás szerint a
munkáltatók igyekeznek csupán szakmai alapon különbséget tenni alkalmazottaik között.

Az EU-ban könnyebb?
Uniós csatlakozásunk után
az esélyek tovább javulhatnak.
Külföldön nem egyedi eset,
hogy nemi diszkrimináció miatt női érdekképviselethez fordul egy alkalmazott, a munkáltatót pedig hatalmas összegű kártérítésre ítéli a bíróság.
MÁTÉ ERZSÉBET

Életkedvre hangoló
MTI

Csilla klasszikus zenei tanul-

5-én a szegedi közönség is

• Hitelközpont vezető •

nők, másokra inkább a férfiak
alkalmasak. Bizonyos állásokat pedig sokkal n e h e z e b b úgy
ellátni, hogy napközben m é g a
családról is gondoskodni kell.
Az édesanyák javarészt n e m
vállalnak éjszakai műszakot és
túlórát.

A n é m e t fodrászok életkedvre
a k a r n a k h a n g o l n i frizuráikkal.
Beach - vagyis tengerpart - ,
karibi, szafari és e t n o - f o l k l ó r ezek a „menő" nyári frizurák.
A kreációknál visszanyúlnak a
XX. század húszas, negyvenes,
ötvenes, hatvanas és hetvenes
éveinek hajdivatjára. A fodrászok szövetsége szerint nőktől

mányait követően sajátos mű-

• Értékesítő munkatársakat •

Réf.: SCB-03/2004

A törvény ugyan csak két
hónapja
lépett
érvénybe,
azonban máris sokan támadják m i n d e n irányból. A m u n káltatók úgy érzik, ha n e m
tehetnek fel bizonyos kérdéseket az állásra jelentkezőknek, zsákbamacskát vesznek.
Az egyik patinás szegedi szálloda humánerőforrás-menedzsere szerint bizonyos m u n kakörök betöltésére inkább a

A makói születésű Szentpéteri

Hogy ez milyen, arról március

Előnyt élveznek azon jelentkezők, akik kiváló kommunikációs
készséggel rendelkeznek, értékesítési vagy ügyfélszolgálati
tapasztalattal bírnak.

szerint az előbb említett n e m i
alapon történő diszkriminációnak is elejét veheti.
Svastics Carmen, az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
nők és férfiak társadalmi
egyenlősége igazgatóságának
tanácsosa elismerte: a törvény
jó, azonban csak annyit ér,
amennyit sikerül belőle betartatni. Kötelezik például az
ötven főnél nagyobb létszámú
cégeket, költségvetési szerveket és a többségi állami tulajdonban lévő vállalatokat,
hogy m é g az idén készítsenek
esélyegyenlőségi tervet.

Ez vajon évek múlva is így lesz?

A könnyűklasszikus...

Hitelközpont hálózatának bővítésére Szegedre keresünk:

Feladat: potenciális ügyfelek felkutatása és a célzott ügyfelek
akvizíciója • banki kapcsolat kiépítése és karbantartása • a
Lakossági Bank termékeinek értékesítése.

Vizsga előtt teljes az esélyegyenlőség.

és férfiaktól ugyanazt követeli a
divat: egyazon vágás sokféle frizurát tegyen lehetővé. A vágások minden estre strukturáltak,
nők esetében például hosszabb
a frufru, valamint a fej felső és
hátsó részén, oldalt viszont rövidebb. Férfiaknál rövid frizura
esetén is takarja haj a füleket, s
hátul a haj legyen láthatóan
hosszabb, mint oldalt.

a Délmagyarország VASÁRNAP REGGELBEN
8 hetes

fogyókúraprogram

• heti étrend receptekkel
• mozgásaiánlat
•fogyókúrás tanácsok
• regisztrációs lehetőség
Olvasson minket és
hasznosítsa
eredménnyel
Ön is a Fogyi-klub
tanácsait!
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• K A P C S O L A T O K "

MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

CSOROG A PANNON GSM

Szívott-e már füvet i

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.

CSATORNAZAS
Olvasónk arról panaszkodott,
hogy Dorozsmán még mindig
n e m kezdődtek el a csatornázási munkálatok, pedig március
elsejei kezdésről volt szó, ők viszont előre kifizették a m u n k a
díját.

EMBER BELA
tanuló:
- Még nem próbáltam, holott
lett volna rá lehetőségem. Van ismerősöm, aki már kipróbálta. Az
egyik jó, a másik rossz véleménnyel volt a dologgal kapcsolatban. Szerintem komoly következményei lehetnek a füvezésnck, ezért nem ajánlatos élni vele, az ember életébe kerülhet.

H0R0SZK0P
Q r

KOS: Vigyázzon testi épségére, ne
I engedje közel magához az embereket! Egészsége központi szerepet kap ezen a
napon. Éppen ezért korán térjen nyugovóra!
BIKA: Új személy toppanhat be az
*
s életébe. E tény jelentősen felforgathatja mindennapjait. Ne bosszankodjon, ha
élvezi az illetővel eltöltött idő minden percét!
IKREK: Jót tenne, ha régi barátjáéval megosztaná kételyeit, bánatát.
Sokat segíthet barátja nézőpontjának feltárása is. Ne szégyellje érzelmeit, mutassa ki
őket!
^ ^ RÁK: A csillagok állása kedvez a
^ ^ í munkahelyi légkörnek és a munkavégzésnek. Meglepően produktív lehet a
mai nap. Ne túlórázzon, estéjét töltse családjával!
A j j OROSZLÁN: Véleményét és elha• * ^ h á r o z á s a i t egész álló nap változtatja. Azt veheti észre, hogy délután teljesen
mást tesz, mint ahogy azt reggel eltervezte.
SZŰZ: Ha diétázik, ügyesen betart^ ' ja étrendét. Kerülje a beteg emberek
társaságát, mert ön is könnyen elkaphatja
bajukat! Jó közérzetének ezzel vége

I

MÉRLEG: Fortuna ismét önre mosolyog, kedves Mérleg! Kitűnő híreket kaphat a délelőtt folyamán. Ennek köszönhetően szinte kivirágzik, boldogan tölti
idejét.
W

SKORPIÓ: Tartsa be ígéretét, bár1 milyen nehezen is megy! Ne szegje
adott szavát, mert sokaknak csalódást
okoz! Pihenésre nem lesz ideje, ne tervezzen estére programot!
X

. NYILAS: Egy rég várt találkozásra
A * i kerülhet ma sor. Érthető, hogy ideges, izgatott. Később lenyugszik, és felejthetetlen pillanatokat tölt együtt az illetővel.
^

BAK: Este olyan helyre invitálhatják, ami sokba kerülne. Utasítsa
vissza az effajta meghívásokat! Részesítse
előnyben a négyszemközti, csendes beszélgetéseket!
• j s » VÍZÖNTŐ: Valószínűleg nem siker ű I rül elérni kitűzött célját. A csalódásokat, a megaláztatást is bele kell venni a
pakliba. A megpróbáltatásokat családja körében pihenheti ki.
5 HALAK: Magánéletének alakulása
I mintha kifolyna a kezéből: már nem
a Halak irányítja a történéseket. Legyen türelemmel, idővel talán minden megoldódik.

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket
esetenként rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a
szerkesztőség véleményével. Indokolt esetben
a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti, hogy neve és
címe ne jelenjen meg.

KISS GYÖRGY
tanuló:
- Nem. Természetesen vannak
ismerőseim, akik kipróbálták
már. Én személy szerint hülyeségnek tartom, ugyanis számtalan negatív következménye lehet
a füvezésnek, többek között az,
hogy nem vagy tisztában önmagaddal, és azt sem mellékes, hogy
törvényszegést követ el vele.

TORMA ANITA
tanuló:
- Nem. Károsnak tartom. Szerintem eléggé elterjedt a fiatalok
között. Tíz középiskolásból hét
biztos kipróbálta már a füvet.
Hozzájutni sem túlságosan nehéz. Nem tudom, hogy lehetne
visszaszorítani ezt a jelenséget,
de időszerű lenne lépéseket tenni
az ügyben.

NYÍRI ANETT
tanuló:
- Nem. Borzasztóan elterjedt a
fiatalok között, és hozzájutni is
nagyon könnyű. Én nem vagyok
vevő a drogokra, de mindenkinek magának kell döntenie a sorsáról. Szerintem csak hibát követ
el az, aki füvezik, nem pedig
bűnt, de ettől még a törvény szigorúan bünteti.

GÁZÁR
Előfizetőnk azért hívta lapunkat,
mert felháborítónak tartja, hogy
a gáz ára ez egekbe szökik, a fűtőértéke viszont nem emelkedik
hasonló arányban.
I

PANNON
»TYYT az élvonal.

SZEMÉT
A csongrádi út melletti rengeteg
szemétre hívta fel egy olvasónk a
figyelmet, melyet jó lenne, ha
nem a környezet tüntetne el, han e m azok, akik elszórták.
KÖNYVTÁR
S.-né n e m érti, miért kell bezárni
a külterületi könyvtárakat, és arról is érdeklődne, hogy mikor készül el az évekkel ezelőtt megígért Szentmihály és Kecskéstelep közötti kerékpárút.
KÖSZÖNET
K.J. szeretné megköszönni a szegedi Turai Andrásnak, hogy segített rajta és elromlott autóján a
napokban a halasi úton.

POSTABONTAS

Unokáink

autópályája

Tisztelt polgármester úr!
Tisztelt jelenlegi, jövőbeli gazdasági, politikai vezetők!
Lehet, hogy már több hét is eltelt azóta, hogy közvetve megkaptam a polgármester úrtól
Szeged szabad királyi város
1719-ből származó címeres kiváltságlevelének fakszimile kiadását, a n n a k elismeréseként,
hogy 2002. augusztus 22-én
u n o k á i m a t , a négyes ikreket
meglátogató Medgyessy Péter
miniszterelnök úrtól, a neki
átadott levélben, az M5-ös autópálya megépítéséhez kértem
támogatást, segítséget.
Az érdekes tartalmú és igen
esztétikus kiállítású kiváltságlevélnél azonban jobban örültem annak a figyelmességnek,
hogy a polgármester úr az autópályáért lobbizó, oly sok jelentős személy és szervezet tevékenysége mellett egy ilyen „régi" eseményt sem felejt el és értékeli azt. Nagyon szépen köszönöm!
Talán különös az, hogy a
több éve várt és végül egyszerre
négy baba megszületésével beköszöntő boldogságban, m i n t a
„nagymama", mégsem tudok
felhőtlenül boldog lenni. A felnövekvő gyermekek jövőjéért
aggódom. Hogyan lehet felne-

velni őket, ha gépészmérnök
apjuk az iparilag kilátástalan
Délvidéken nem kap megfelelő
állást, és ha a gyerekek felnőnek, el tudnak-e majd helyezkedni? Erre gondoltam, amikor
az M5-ös autópálya megépítését kértem, és n e m csak az én
unokáimra gondoltam.
Nagyon örültem 2003. november 3-án Medgyessy Péter
miniszterelnök úr ismételt kijelentésének, majd a 2004. januári kormányülést követően a
kormányszóvivő
állításának,
hogy a Postabank eladásából
befolyt összeg elegendő lesz az
AKA Rt. kivásárlásához. Miért
lett mégis másképp a kivásárlás? A magyar állam 2009-ig
megvásárolhatja az AKA Rt.
f e n n m a r a d ó 60
százalékát.
Mennyiért és miből? És ha
n e m bírja, akkor milyen költségek
fognak
állandósulni
m i n d e n magyar állampolgár
számára?
Az ország mindenkori vezetőinek is, m i n t a szülőknek,
úgy kellene a döntéseket meghozni, hogy azzal ne terheket
rakjanak a jövő nemzedéke
vállaira, h a n e m
elősegítsék
boldogulásukat. Ha v a n n a k
megszorító intézkedések, mindenkire vonatkozzanak. A ve-

A kórház vezetésének

Tisztelettel:
A „NAGYMAMA"

tájékoztatása

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium és a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásával 2 milliárdos fejlesztést
indítunk kórházunkban, hogy a legmagasabb
színvonalon biztosíthassuk a lakosság egészségügyi ellátását.
A kórház vezetése a működés területén is megtesz minden szükséges intézkedést, válaszul a finanszírozás változásaira. Felelősséget tanúsít u n k a betegellátásért és az intézmény jó hírnevéért. Gazdálkodásunkban 2004. évre az egyes
területeken fontos, a folyamatos gyógyító m u n kát szolgáló stratégiai lépéseket tettük.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
folyósított gazdálkodási előlegből rendelkezésre
állnak a korábbi kötelezettségek forrásai. A törvényben előírt határidőig a dolgozók 13. havi
bérkifizetésére is megteremtettük a forrást.
Pénzügyi helyzetünk stabil, tervszerű. A kórház valamennyi fizetési kötelezettségének 30
napon belül eleget tesz és 30 napon túli adósságállománnyal nem rendelkezik. A kórház ve-

Örülnöm

zetők és tisztségviselők javadalmazása az elért teljesítménytől, gazdasági eredményektől függjön. A mindenkori
m i n i m á l b é r h e z kellene viszonyítani a juttatásokat. Akinek
ez kevés, ne vállaljon gazdasági, politikai vezető beosztást,
m e r t ott n e m lehet sem egyéni, sem pártérdek az elsődleges, az egész ország érdekét
kell szem előtt tartani.
Tisztelt
polgármester
úr!
Ahogy ön írta, valóban megragadok minden alkalmat az autópálya ügyében, de nagyon félek, hogy ennek a kivásárlásn a k és építkezésnek gyermekeinkre, unokáinkra súlyos anyagi kihatásai lesznek. Igazán ez
volt a legjobb megoldás?
Olyan jó lenne, ha a város, az
ország
mindenkori
vezetői
n e m a különböző, gazdagodni
vágyó érdekcsoportok szempontjai szerint döntenének,
h a n e m az egyszerű, dolgozni
akaró, kicsit könnyebb, biztonságosabb életre vágyó magyar
emberek sorsa lenne az elsődleges!
...és a most még kicsi gyermekek jövője!

zetésének valamennyi intézkedése az intézményi működőképesség megtartása érdekében történt. Ezért került sor a jogszabályon felül és intézményi saját önerőből visszavonásig biztosított illetménykiegészítés 50 százalékának szüneteltetésére. A közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényben rögzített illetményeken túl a
gyógyító, ápoló m u n k á t végzők teljesítményét
és rendkívüli munkavégzését anyagilag is elismerjük.
A kórház vezetése eddig is s z á m í t h a t o t t és továbbra is számít dolgozóinak - és a m u n k á n k a t
bizalommal kísérő közvélemény - egyetértő támogatására. A kórház vezetése nevében:
DR. NÁRAI GYÖRGY
FŐIGAZGATÓ,
DR. BARÁTH LAJOS
GAZDASÁGI IGAZGATÓ,
TÓTH CSILLA
ÁPOLÁSI IGAZGATÓ,
DR. KISS ATTILA
ORVOSIGAZGATÓ

kellene...

Örülnöm kellene, hiszen a minap a Hőszolgáltató
Kft.-tői kaptam egy levelet, amelyben közölték,
hogy 12 500 Ft túlfizetésem van, amit március
5-én visszautalnak a számlámra. Azonban kicsi
üröm is vegyült a boldogságba: jobban megnéztem
a papirost, így kiderült, hogy ez a túlfizetés 2002.
(!!!) második félévében keletkezett. (2002 novemberében mi elköltöztünk abból a lakásból!) Kérdé-

Következő

kérdésünk:

Bízik-e
az egészségügyben?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,

__
ICíLN

SMS-ben! (IGEN vagy NEW) ! A? SMS számlázásé normál tarifa szerint történ*.

06-30/30-30-921
Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

SZETEIZOLTÁN

BRCAN LUCA

Március 2., 9 óra 00 perc, 1880 g. Sz.: Farkas Rozália és Szetei Zoltán (Szeged).

Március 2., 13 óra 0 2 perc, 2880 g. Sz. :
Pusztai Ágnes és Brcán Zorán (Szeged).

BUBORBRENDA
Február 27., 9 óra 00 perc, 3000 g. Sz.:
Dancsó Tünde és Bubor László (Szentes).

DARÓCZI GERGŐ BENCE

MAGYAR ROBERTA
BETTINA
Március 2., 20 óra 50 perc, 3250 g Sz.: Temesvári Bettina és Magyar Róbert (Szeged).

DUDÁS DÁNIEL

Február 27., 14 óra 35 perc, 3600 g. Sz.:
Mihalicska Andrea és Daróczi Tamás (Szeged).

Március 3., 3 óra 00 perc, 3040 g. Sz. : Fejes Izidora és Dudás Sándor (Szeged).

BOTÁS MARTIN

HAJDÚ EVELIN

Március 3., 7 óra 55 perc, 3580 g. Sz.: Petrisor Éva és Botás György (Elek).

Március 3., 8 óra 52 perc, 2450 g. Sz.: Tóth
Szilvia és Hajdú István (Makó).

MÁRTON IMOLETTE

SZŰCS PÉTER PÁL

Március 2., 13 óra 20 perc, 4000 g. Sz.:
Kecskeméti Szilvia és Márton Zsolt
(Baks).

Március 3., 8 óra 12 perc, 3440 Sz.: Horváth Rita és Szűcs Pál (Szeged).
Gratulálunk!

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
1. A tisztelt szolgáltató miért közel másfél év elteltével jön erre rá?
2. Ilyenkor késedelmi kamatot nem kapunk? A
késedelmes befizetéseknél ugyanis igen borsosán
számláznak, a kifizetésekre ugyanez n e m vonatkozik? (Vagy inkább maradjak csendben, s örüljek a
visszatérítésnek, ami talán kifutja a 3 éves kisfiam
tavaszi cipőjét?!)
M. JUDIT, SZEGED

•

Hétköznap 16-tól másnap reggel 7.30 óráig,

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

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 62/249-529.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 62/212-515.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk
(06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország a Délvilág és a Vasárnap Reggel
című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon
jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt nem kapták kézhez. Szombat napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.
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N A P I S Z O L G Á L T A T Ó , KULTURÁLIS P R O G R A M - ÉS M Ű S O R A J Á N L Ó

PROGRAM

PONT
I

SZÍNHÁZ
SZEGED
NEMZETI SZÍNHÁZ
19.30 óra: Filharmóniai koncert.

BÁBSZÍNHÁZ

10 óra: Jancsi és Juliska. Tudor-bérlet.

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
15.30,17.45 és 20 óra: Nagyhal.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
16.15 és 20.45 óra: Getno - Nincs új

világ. Színes magyar film;

18.30 óra: Arccal a földnek. Színes

magyar film.
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM
16 óra és 20.30 óra: Mambó Italiano.

Színes amerikai film;

18.15 óra: Ördögi színjáték - A pap, a
várúr és a Jxrszorkány. Színes

angol-spanyol film.
GRAND CAFÉ

17 óra: Dogma - Olasz nyelv

kezdőknek. Színes dán film;

19 óra: Dogma - Idióták. Színes dán

film;

21 óra: Dogma - DogviUe.

VÁSÁRHELY
17.45 és 20 óra: Magyar vándor. Színes

magyar film.
SZEGVÁR

19 óra: Nagydumás kiscsajok. Színes

amerikai film.
SZENTES
16.30 és 20.30 óra: Gyűrűk ura.
Színes, m. b. amerikai-Új-zélandi film
KÖZÉLET
SZEGED
A Somogyi-könyvtárban 14.30 órakor:
a Somogyi-könyvtár és a British
Council közös rendezvénye: Angol
nyelvű „Storytelling" verseny Szeged
város és térsége általános iskolásai
részére (5-6. és 7-8. osztályosoknak).
A Közéleti Kávéház rendezvénye az
MTESZ-székházban 18 órakor:

útlevelek Erdélyországból. Házigazda:
Hencz Alajos természetfotós. - Dia- és
videoprojektoros vetítés.

m tv

és hétfő kivételével naponta 10- tői 18
óráig.

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05
Kachorra - az ártatlan szökevény
Argentin tévéfilmsorozat, 103. 9.50
Divat és más bolondságok Francia
dokumentumfilm-sorozat. A harisnya és a harisnyakötő 10.05 L...
mint Latabár Összeállítás Latabár
Kálmán népszerű felvételeiből (ism.j
11.05 San Francisco utcáin [16(
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.05 Borostyán Olasz
KIÁLLÍTÁS
tévéfilmsorozat, 36. (ism.) 14.00
SZEGED
Rondó 14.25 Együtt Velünk élő kiLakás és Ház Építőipari Szakkiállítás
sebbségek 14.55 Euron-játék euróa Hangár Expo- és Konferenciaköz- A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
ért! Telefonos vetélkedő 15.10 Anyapontban (Kereskedő köz) 13-18 megnyílt:
Istennel a hazáért és a szabadságért!
nyelvi szószóló Balázs Géza és Grétóráig.
sy László anyanyelvi műsora 15.40
Programok
folyamatosan: Emlékkiállítás a Rákóczi-szabadságharc
Élesben Közéleti talkshow [16]
PAINTBALL ARÉNA! „Ciklonos fes- zászlóbontásának 300 éves évfordulóján.
16.30 Labirintus - Az eligazodás
tékháború"; hőálló üvegkerámia (kan- A tárlat megtekinthető: december 31-éig,
magazinja Vegyen 100 éves autót!
dallóüveg) teszt; tiffany üvegkészítési valamint Főúri terítékek az Andrássyak
asztalán - a Szlovák Nemzeti Múzeum
Értékük ugyanis az elmúlt évek alatt
bemutató; SZEGEDI FIATAL ÉPÍTÉ- vendé^dállítása. Megtekinthető: március
100%-kal emelkedett, míg az új auSZEK KIALLÍTÁSA (36 tabló és 12 28-áig, naponta 10-tól 17 óráig, hétfon
tóké majdnem ugyanennyivel csökmakett); 11 órakor: üvegezési bemu- szünnap.
kent! [16] 17.00 Álomsuli Ameritató és szigetelőüveg hőteszt; 14 órakai ifjúsági vígjátéksorozat, 38. A
kor: golyóálló üvegteszt; 16.30 órakor A Móra Ferenc Múzeumban látható:
táncparkett ördögei 17.30 Jelentés
Teekwando bemutató.
Úton-útfélen... Múzeumi kutatások az
Tények és képek Magyarországról
M5-ös autópálya Csongrád megyei
18.00 Híradó. Gazdasági híradó.
A Móra Ferenc Múzeumban (Rixisevelt szakaszán. Á tárlat december 31 -éig
Időjárás-jelentés. Körzeti híradók
tér 1-3.) 16.30 órakor nyílik
látható, valamint Byron Humphrey
„... és jött a gőzös" című, Szeged 150
(Nizza) grafikusművész kiállítása. Á tárlat 18.20 Közeli Kulturális híradó
18.25 Uniós pályázati kalauz 18.30
éves vasútját bemutató kiállítás.
április 4-éig látható. Hétfő szünnap.
A nagy ho-ho-ho horgász 18.40 Foxi Maxi kalandjai
A Móricz Zsigmond Művelődési
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
19.00 Társasutazás - Európa
Házban (Szeged-Szentmihály
kortárs magyar művészek állandó
csillagai Olasz
Kapisztrán út 50.) megnyílt:
kiállításával várja a látogatókat Nyitva:
dokumentumfilm-sorozat.
Korom Kati „Ég és Föld között több van
hétfőtől péntekig 9-tól 18, szombaton 9Manolo Blahnik - Pavia mint amit szemed lát..." című
től 13 óráig
Jean-Michel Jarre
grafikai és kisplasztikái kiállítása.
A Kass Galériában (Vár u. 7.) megnyílt: 19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
A Bartók Béla Művelődési Központ B
Olescher TamásfestőművészEgy boldog
20.05 A tévé ügyvédje
galériájában (Vörösmarty u. 3.)
világ képei tisztelet Bálint Sándornak
A megoldások show-ja [16]
megnyílt:
című kiállítása. A tárlat megtekinthető:
21.05 A királynő törvényszéke
Vásárhelyi Antal grafikusművész
április 25-éig 10-tól 17 óráig hétfő
Amerikai tévéfilmsorozat,
kiállítása. A tárlat megtekinthető: április
szünnap.
2.|18]
2-áig, munkanapokon 10-től 18 óráig.
22.15 Magyar olimpikonok
A Képcsarnok Kft Gulácsy Galériája
22.20 Csütörtök este
Az MTA Szegedi Biológiai Központ
(Kárász u. 15.),
Benne: Híradó
aulájában (Temesvári krt. 62.) megnyílt: állandó kiállítással várja az érdeklődőket
22.55 Heti menü
Maderspach Katalin festménykiállítása. A de. 10-töl 18 óráig.
23.25 Kárpáti Péter: Akárki
tárlat megtekinthető: március 12-éig.
Moralista játék két részben.
MAKÓ
A Katona József Színház
A Bálint Sándor Művelődési
A József Attila Múzeumban (Megyeházi
kamara-előadásának
Központban (Temesvári krt. 42.)
u. 4.) megnyílt:
tévéváltozata [16]
Csanád és "Iörontál vármegyék
megnyílt:
tisztségviselőinek arcképcsarnoka.
Lehel István (1917-1973) festőművész
Megtekinthető: augusztus 15-éig
emlékkiállítása a művész halálának 3Q.
valamint a magyar építészet 1000 éve
évfordulójának tiszteletére. A tárlat
című makettkiállítás.
megtekinthető: március 13-áig, vasárnap
6.00 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej 9.00
Central Park West Amerikai filmsorozat, 2. (12.) 10.25 Teleshop 11.40
Bulis hatos Angol ifjúsági sorozat,
41. [12] 12.05 Szeretőkés riválisok
Mexikói filmsorozat, 10. [12] 12.55
Fekete szépség Angol-amerikai kalandfilm 14.35 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.05 Egyről a kettőre Amerikai vígjátéksorozat, 155.
15.35 Beverly Hills 90210 Amerikai ifjúsági filmsorozat, 4. Minden
álomnak megvan az ára [12] 16.35
Jakupcsek Közéleti talkshow [12]
17.35 A betolakodó Mexikói filmsorozat, 57. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja (12]
19.45 Mr. Beán
20.15 Kicsi kocsi Hollywoodban
Amerikai vígjáték [12]

Az Evangélikus Egyház programja: 18
órakor istentisztelet úrvacsoraosztással,
utána ifjúsági óra a huszonévesek
korosztályának (Tisza L. krt. 16.).
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
9-től 16 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) 9től 16 óráig várja látogatóit.

A Eidesz-Magyar Polgári Szövetség
székházának Szabad Tér kiállítótermében (Victor Hugó u. 5.) megnyílt:
Emese álma - Albert Ildikó
szobrászművész kiállítása. A tárlat
megtekinthető: március 12-éig,
munkanapokon 10-től 17 óráig.
Az SZTEIGYTFK Rajzművészettörténet tanszéki galériájában
(Brüsszeli krL 37.) megnyílt:
Szalai Dániel Square című kiállítása. A
tárlat megtekinthető: március 14-éig,
naponta 10-től 18 óráig.

22.00 Az ördög maga Amerikai

akciófilm [16] Közben:
kenósorsolás
0.15 Jó estét, Magyarország!
0.35 Különleges kommandó
Amerikai akciófilm-sorozat,
10. Az utolsó esély [16]

R számoK \
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Az Ön vallalala 2004 januarjatói regi telefonszámát megtartva
valthat távközlési szolgáltatót Ez PanTei ISDN-re kapcsolva a
mmósegi szolgáltatás mellet! nemcsak a regi telefonszám
biztonságát lelentheti, hanem a korábbinál garantaltan 30%-kaí
olcsóbb telefonszámlát is.
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5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama - Kitekintő
8.30 Magyar cukrászok és szakácsok
Luxemburgban Magyar riportfilm
9.00 Kézművek 9.10 A Körösök
10.10 Bűvölet 11.00 Gong Kulturális hetilap (ism.) 11.40 Bekezdések
11.50 Hírek, meteorológia 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör (ism.) 12.25 Élő
egyház 12.50 Magyarország kincsei
12.55 Meséről mesére, kockáról kockára (ism.) 13.15 A Csitári-hegyek
alatt 14.00 Gorodi fogoly 15.00 Mesélő cégtáblák 15.30 Tisztelet a lovaknak 16.00 Sorompók 16.30 Régiók
- SzabadkaUngvár 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalendárium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.30 Kilátó Fiatáron túli magazin 18.45 Szívtipró gimi
19.30 Mese
19.45 A riói kaland
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.10 Váltó Gazdasági magazin
22.35 Esti kérdés
23.20 Németország kilenc (új)
nulla év
0.25 J. S. Bach:
Csembalómuzsika
0.55 Vers
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport
1.30 Mese
1.40 Dzsesszkoncert
2.20 Öt perc zene

lak 11.45 Kisfilmek, ajánlók, Szerencsi fel! Fő az egészség! 12.00
Képújság 16.00 Tök jó óra - ifjúsági műsor (ism.) 16.50 Szerencsi fel!
Fő az egészség! 17.00 Gyermekfilm
17.30 Biztonsági zóna 18.00 Makó
VtV főcím 18.01 Műsorajánló
18.06 Híradó 18.16 Mi csak kérdezünk 18.18 Mese-sarok 18.22 Ebugatta 18.30 Fogadóóra a képernyőn A műsor vendége: dr.
Martonosi György országgyűlési
képviselő 19.03 Híradó 19.13 Mi
csak kérdezünk 19.15 Mese-sarok
19.20 Reklám 19.25 Múzeumi barangolások 20.00 Nyitott Világ
20.30 Hírháló - a Hálózat Tv országos híradója 21.00 Fantasztikus
prototípus. Amerikai akciófilm
22.45 UNI-JÓ - 24. E héten: Az EU
jogrendszere 22.50 Márais Bach Varnus Xavér orgonál 23.00 Képújság

•TV
VÁSÁRHELYI VÁROS TELVLZRS

15.00 Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Közgyűlése 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
és a 66,29Mhz 5.55-22.30-ig
6.00 Reggeli Krónika 6.30
Dél-Alföldi Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás a Kossuthra 15.00-18.00-ig Délutáni
zenés magazin 18.30-22.30ig nemzetiségi műsorok

FM954Á>Rádió88
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Panoráma [16] 9.35 Századunk - ötven
éve történt Bokor Péter és Hanák
Gábor dokumentumsorozata 10.00
Záróra 11.05 Fogadóóra Oktatási
magazin 11.30 A tudás kódjai Győr
a felnőttképzés, a szakmunkásképzés és a munkaerő tükrében 12.00
Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy
Argentin tévéfilmsorozat, 142.
12.45 Capella Savaria 13.05 Dallamok Párizsból 14.00 Családban
marad Venezuelai tévéfilmsorozat,
67. 14.45 Kárpáti krónika 14.55
Esély Segítőtárs - sérült emberek
műsora 15.25 Napnyugta 17.55
Telesport Benne: szabadidősportmagazin
19.40 Esti mese - Pom-pom meséi.
Magyar rajzfilmsorozat.
Hókornél - Márta meséi.
Magyar animációs sorozat.
Gerzson, a modell
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral
Ablak-publikus
21.30 Tárcatükör Vendég Kovács
László és Németh Zsolt
22.25 Vigyázz! Kész! Jazz!
23.10 Záróra
0.10 Több mint doktor Olasz tévéfilmsorozat, 16. Az elcserélt leletek [16] 1.10 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral Ablak-publikus 2.00 Anyanyelvi szószóló Balázs
Géza és Grétsy László anyanyelvi
műsora 2.25 Századfordító magyarok Weöres Sándor 3.20 Esély Segítőtárs - sérült emberek műsora 3.45
Telesport Benne: szabadidősportmagazin

6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 luice
(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

e-mail:
juventus@juventus.szeged.hu
0.00 Zene zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas MarianrvGenscher 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
62/421-601 SMS: 06 3030
30-244 20.00 Euro-Express:
Dénes Tamás 22.00 Inteam

5.30 fó reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Napraforgó közszolgálati magazinműsor.
Egy ökológiai mintagazdaság
mindennapjaiba nyerhetnek
betekintést, hiszen vendégünk
lesz a hódmezővásárhelyi
mintagazdaság tulajdonosa,
Héjjá Kálmán, valamint Szántosi Antalné főiskolai tanár,
nemesítő-kutató Szarvasról.
Műsorvezető: Martonosy Edit
12.00 Hírösszefoglaló 13.00
tól óránként hírek 14.30 Humorpercek 18.15 Full extra
20.15 SMS kívánságműsor,
reggel 5 óráig zenei válogatás

B

6.00 Malackó Animációs filmsorozat 6.05 Disney-rajzfilmsorozat
Aladdin 6.30 Reggeli Ébresztőshow
9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Vad
szenvedélyek Argentin filmsorozat,
24. 9.35 06-81/320-320 Játék! Játék! Játék! 10.30 Topshop 11.30
Delelő Vidám magazinműsor délidőben 13.10 Antenna Euroatlanti
magazin (ism.) 13.35 06-81/320320 Játék! Játék! Játék! 14.55 Disney-rajzfilmsorozat Aladdin 15.20
Receptklub 15.35 Édes dundi Valentina Venezuelai filmsorozat, 4.
16.35 Balázs - A szembesítőshow
112)
17.25
Mónika
A
kibeszélőshow [12] 18.30 Híradó
- Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.40 ValóVilág Újra a lét a tét!
[12]

20.35 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2381-2382.
21.15 Gálvölgyi-show - Március
[12]

www.pantel.hu

L

0.45 Moziklub Mozimagazin [12]
1.15 .hu Multimédia-magazin
1.45 Fókusz Közszolgálati
magazin [12| (ism.)

21.50 Kész átverés! [12)
23.00 Az utca törvénye Amerikai
akciófilm-sorozat.
Küzdelem életre-halálra [12]
0.00 BeleValóVilág Újra a lét
a tét! [16]
0.25 Találkozások - Este
Sztármagazin 112)
0.35 Híradó - Késő esti kiadás

22.30-18.55 Hangos képújság
7.50-8.30 Városi Tv Szeged műsora 18.55-20.30 Városi Tv Szeged műsora 20.30 Törzsasztal
21.30 Tudomány Egyetem 22.00
Városi TV Szeged műsora

7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45
Szemközt (ism.) 8.00 Képmutatók
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Körút 22.00 Szegedi
hírek (ism.)

M

A

K

Ó

6.00 Képújság 7.00 Makó VtV főcím 7.06 Híradó (ism.) 7.16 Mi
csak kérdezünk 7.18 Mese-sarok
7.22 Eb-ugatta 7.30 Bozsogi Attila
- Csapongó fantáziám rímekbe öntve, 1. Rész (ism.) 8.03 Híradó 8.13
Mi csak kérdezünk 8.15 Mese-sarok 8.25 Bozsogi Attila - Csapongó fantáziám rímekbe öntve, 2. rész
9.00 Vásárlási műsorahlak 9.30
Torna 10.00 Dokumentum Műhely: Öland, a madársziget 10.30
Teremi tó 11.00 Ki mint Net...
103. rész 11.30 Vásárlási műsorab-

A nap f i l m j e
TV 2
2 2 . 0 0 Az ördög maga
Amerikai akciófilm

Fsz.: Harrison Ford, Brad
Pitt, Rubén Blades
Tom O'Meara átlagos New
York-i rendőr, átlagos családdal
és az átlagosnál mélyebb érzelmekkel. Ezek az érzelmek motiválják akkor is, amikor megesik a szíve egy magányos északír emigránson, Rory Devaneyn,
és úgy dönt, a családjába fogadja. Tom közvetlen környezete a
házigazdához hasonlóan nemcsak befogadja, de meg is szereti az új jövevényt, a fiú pedig
mindent megtesz azért, hogy
meghálálja a bizalmat...
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•KAPCSOLATOK"
Alapítványok
Állást

kínál

Autó
Bérlemény
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Építőanyag
Gépjármüvezetö-képzé*
Hagyaték
Hirdetmény
Könyv
Közlemény
Lakásfelszerelés
Magánház
Mezőgazdasági gép
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Ruházat
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetítés
Téglaépítésü lakás
Üdülés
Üzlethelyiség

D
• VARJUK allatszerető magánszemélyek, cégek, vállalkozások természetbeni és
anyagi támogatását. Tappancs Állatvédő Alapítvány
Postabank és Takarékpénztár
Rt.
1199800606289010-10000001.
Tel.:
30/438-2828. (30803811)

2

Állást kínál

ROZSDAMENTES

ES

SAVÁLLÓ

• BIZTONSÁGI őrt keresek
élelmiszer-raktáráruházba,
vállalkozói igazolvány nem
feltétel. Szeged, 06-70/51286-68. (32323480)
• GYAKORLATTAL rendelkező általános gépészmérnököt keres ipari szerelő
cég külföldi megbízások bonyolítására. Feltétel: tárgyalóképesség, német és/vagy
angolnyelv-tudás, jó fellépés. Fényképes önéletrajzot
kérünk,
"Uniós
munkák
32323144" jeligére a Sajtóházba. (32323144)
• INGATLANBEFEKTETÉSI
társaság keres magas- és
mélyépítő
végzettséggel
műszaki előkészítőt, termelésirányítót. Gyakorlat
és
felsőfokú végzettség előny.
Szakmai bemutatkozó levelet az "Ingatlan 32222793"
jeligére a Sajtóházba kérjük.
(32222793)
• ITALAUTOMATÁKAT
üzemeltető cég autóval rendelkező, műszaki beállítottságú kollégát keres Szegeden:
06-30-218-62-34.
(32121005)
• MEGVÁLTOZOTT m u n kaképességű
takarítónőket
keresek.
06-56/412-648.
(32323648)
• POLCSZERVIZESEKET
és üzletkötőket keresünk hipermarketekbe és meglévő
ügyfeleink látogatására a
megyében. Jelentkezni önéletrajzzal, a Field Agent Kft.,
1033 Bp., Sorompó u. 1. elmen vagy a 06-1/250-1121-es faxszámon, ill. a
www.fieldagent.hu weboldalon lehet. (32323569)
• SZAKKÉPZETT pultOShölgyet keresek italboltba. 0670-338-28-60.
Szeged.
(32323129)

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

• SÁNDORFALVI sörözőbe
pultost keresünk azonnali
kezdéssel, 06-20/9337-688.
(32323636)

SZEGED, BAKAY N. U.29.

• ZSOMBÓI virágkertészetbe női munkavállalót felveszünk, 62/255-457, 06-20/
9-377-043. (32323510)

Tel.:62/541-772
Közgazdasági
végzettségű,
számítógéphez jól értő

férfi munkatársat
keres
kulturális intézmény.
Fényképes önéletrajzot

2004. március 8-ig
„Félállás vagy
számlaképes 32323397"
jeligére a Sajtóházba
kérnénk leadni.

Női fitneszklubba
lelkes fiatal
EDZŐKET
keresünk.
Jelentkezni
„Belváros 032323505" §
jeligére a Sajtóházba.
•

NONSTOP

• AZ AHICO Biztosító Rt.
130.000 Ft kezdő finanszírozással jó kommunikációs
készségű
munkatársakat
keres. Ingyenes képzést mi
biztosítunk, a lehetőséggel
Ön élhet. Értékesítési gyakorlat előny, de nem feltétel.
Időpont-egyeztetés a következő
telefonszámokon:
62/476-725, 20/946-02-75,
Kolonich László. (32221586)

• ÉLELMISZERBOLTBA
fiatal, szakképzett, gyakorlott, leinformálható eladót
keresünk. 62/409-059, 0 6 30/638-56-12,
Szeged.
(32323537)
• ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
munkakörbe keresünk, fiatal, min. érettségivel rendelkező, kommunikatív, talpraesett, jó megjelenésű munkatársat, Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a Rókusi
krt. 42-64. sz. alatt (a szegedi TESCO Áruházban lévő WéStél ÜZlet). (32323595)
• SZEGED BUDAPEST között napi árufuvarozásra társakat keresek. Autóval rendelkezek. Tel.: 06-30/9558979. (32323915)

3

Autó

• DAEWOO E s p e r o 1.5
GLS.
(1995-ös,
klíma),
990.000 Ft-ért eladó. Szeged, 20/553-88-80. (32323561)

TELEFONOS

• 50 ÉV feletti, középfokú
végzettségű munkatársakat
keresünk, akik úgy érzik,
hogy tudásukat, élettapasztalatukat még érdemes kamatoztatni
Érd.: 62/558108, 10-15 óráig. (32221647)
• A MINDSZENTI Központi
Óvoda állást hirdet egy fő
főiskolai végzettségű (pályakezdő) . óvodapedagógus
részére azonnali belépéssel.
Tel.: 62/225-076. (32323486)

2

4

Bérlemény

• VÁSÁROLOK antik bútorokat (1920-1970-es évekbelieket is), kombinált szekrényt,
konyhakredencet,
stelázsit, mindenféle régi
bútort, képeket, kereteket,
órákat, porcelánokat, dísztárgyakat, dunnát, párnát,
teljes hagyatékot magasabb
áron, készpénzzel fizetek.
Hívjon bizalommal. Díjtalan
kiszállás
70/279-8960.
(32121108)
6

Egészségügy

• MASSZÍROZÁS e g y é n i
igény szerint. 06^-30-3036-085.
Szeretettel,
Ria.
(32019338)
7

Egyéb

SZEGED, BAKAY NÁNDOR U. 29.

CSŐ és VAS

ZA'RTSZELViNYEK
CSIPKÉZETT. H U L L Á M O S

I TI RVEA G YVAÁK AGR VF A
A M IINST À S!
MZÉ ÜR E

362/541-770
KEDVEZMÉNYES

|

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25. 62/489-603; 0630/4646-162. (32222333)

Állást kínál

1 fő szakorvost

b

Feltételek:
- általános orvosi diploma
- patológus szakképzettség vagy szakvizsgára történt bejelentkezés
- büntetlen előélet. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A z állás m e g e g y e z é s után a z o n n a l betölthető.

Jelentkezni lehel dr. Hamvas Ödön főigazgatónál írásban a
kórház címén: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.

• KERJUK továbbra is támogassák az Óföldeáki Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Egyletet a személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával.
Adószám:
5680002310014671. Köszönjük a tavalyi
támogatásokat.
(32323586)
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Könyv

H O R U K K - S P E E D

• SZEGED, Bálint S. utcai,
53 nm-es, 1,5 szobás, hallos, IV. emeleti, új panellakás (Tesconál) szépen felújítva 8.300.000-ért, sürgősen eladó, 06-30/9071-397.
(32323570)

* VALUTAVÁLTÁS

• HASZNÁLTKÖNYV-FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (32222710)
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
LÜNK könyveket, m a g á n könyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium
Szeged, Vitéz u. 13-15.
Tél.: 62-423-325. (32221810)
1 3

Panellakás

1 8 Pénz, értékpapír

Közlemény

*

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
N á d i x , Kárász u 8.06-201321-4489

19

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MENYEK, ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK. ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali készpénzfizetéssel,
díjtalan kiszállással. Szeged,
Tisza Lajos krt. 59. Körút
Antikvárium és Régiségkereskedés, 62-315-322, 309558-979. (32222673)
20

P A R T I S C U M XI
Takarékszövetkezet
2004. március 18-tól
a Takarékszámla betét
kamatát
az alábbiak szerint
módosítja:

3 hónapos 7,0%

a Fehértói Halgazdaságban
minden pénteken és szombaton,
8.00-14.00 óra között.
Ponty:
670 Ft/kg
Busa:
25« Ft/kg
Harcsa:
1300 Ft/kg
Amur:
460 Ft/kg

( E B K M 7,0%),

- Ajánlatunk női, modern
szőrmebundák
(pézsma, ezüstróka, nerc),
női irhabundák (óriási
színválaszték)
Jöjjön el, megérint

5

Lakásfelszerelés
P l _

2 6 Téglaépítésű lakás

TANULJON

ÖN IS A
fftl
PERFEKTNÉLtjr <ZTxs

• BELVÁROSHOZ közeli,
Csongrádi sgt. 29. sz. alatt
épülő társasházban 67 és
72 nm-es lakások eladók,
06-20/9460-083
Szeged.
(32323085)

Tanúsítási szám: 07-0041-02
Jövedéki ügyintéző'
OKJ 52 3433 04
Minőségbiztosítási
felülvizsgáló és tan.
OKJ 53 5401 05

• DAMJANICH u t c á b a n
kétszobás, új öröklakás 11,9
millióért.
Szeged
06-70/
222-65-77. (32323652)

Személyügyi ügyintéző
OKJ 52 3442 01

állólámpa
VÁSÁR
több színben
és formában

m ű a n y a g nyílászárók

csak 9 9 9 0

gyártása, beszerelése.

Ft

R ö v i d h a t á r i d ő . 7 év g a r a n c i a .

OTTHON-LUX

ISO-PORTAI, KFT.
Orosháza, Gyártelep u. 7.
Tel.: 68/473-899; 20/216-8940

Tel: 429-814

Dózsa u. 4.

Gépjárművezető-képzés

15

Magánház

• MINDSZENT v a g y környékén családi házat vagy
lakást keresek. Góbi, 06-30/
406-8012. (32222056)
• ÚJPETÖFITELEP elején
háromszobás
magánház
17.900.000-ért eladó, 70/
22246577.
(Szeged)
(32323661)
• ÚJSZEGED, Sas u t c a i
panel sorház (belső sarki) 4
szoba, 2 fürdőszoba, nagy
konyha, garázs és kert, két
terasszal eladó, 22 M Ft.
Érd.: 30/249-6711. (32323341)

eííii Ssj Kft.
AUTÓSISKOLA

16

Személygépkocsi-vezetői (B)

- Részletfizetés - Diákkedvezmény
- Tesztkőnyvkőlcsőnzés
- Számítógépes gyakorlás

8
5

Szeged, londoni krt. 10. 426-433
OKÉVeng.sz: 06-0169-03

10

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés,
62-315322, 06-30-9558-979. Sze-

13

Mezőgazd. gép

• FŰNYÍRÓ t ö b b f u n k c i ó sán, elektromos fűnyíró eladó. 30/233-6129. (32323531)
• MIKROGRANULÁTUM
SZÓRÓ, soros műtrágyaSZÓrÓ SPC-re, kultivátorra a
gyártótól! Érd.: 06-20/93601-25. (32323837)

HIKDETÉSFILVÉTEl
MINDSZENTEN:
ZiMség-gynaiilcs
diszkont és vegyeskertskedés
6630 Nindszent,
Szabadság tér 9.

Közlemény

a
"
'\Á*AM*ukwi
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A DÉMASZ Rt. Szegedi Déli üzemeltetés Vezetősége értesíti Szeged lakosságát, hogy

2004. március 12-én, 16-án és 17-én, 8.30-14.30-ig áramszünet lesz
az alábbi utcákban: Lövölde u., Lőtér, Mérnök sor, Füvészkerti út, Kendergyári út, Vadrózsa u., Újszöregi sor, Törökkanizsa u„ Légió u. és a
Kertész u. a Füvészkerti út sarkától a végéig.
2004. március 22-én, 23-án és 24-én, 8-16 óráig áramszünet lesz az
alábbi utcákban: Lövölde út 97-217. számig, 46-154. számig, Lőtér.
Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük.
032323656

MIOK
TANFOLYAMI KÍNÁLAT:

•
•
•
•

Gyógymasszőr
Fürdős masszőr
Uszodamester
Vízvisszaforgató
berendezés-kezelő
• Kéz- és lábápoló,
műkörömépítő
Részletfizetés, adókedvezmény!
Magyar Iparszövetség
Oktatás) Központ
6724 Szeged. Rigó u. 24/D.
Tel.: 426-587, 425-596
E-mail: ¡nfo@miokszeg8d.hu
Akkreditácins szám: 0021
• INGATLANKÖZVETÍTŐ,
értékbecslő, társasházkezelő (kötelező lesz) OKJ-s
szakképzések
indulnak
Szegeden.
Épületbejárás,
vizsgáztatás, részletfizetés.
Tel.: 62/544-179,
06-30/
358-6664,
Kovácsné.
(32019295)
22

Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR-, NYOMTATÓJAVÍTÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(32323342)
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Társasház-kezelő
OKJ 52 7899 03

A HÓRUKK-ra számíthat
mindennap

Mérlegképes könyvelő
OKJ 54 3436 03

Tel/fax: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457-577, 0 6 - 6 2 / 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (32222244)
• CSEMPÉZÉST, PADLÓBURKOLÁST, belső á t a lakítást vállalok, 06/30-2334494. (Szeged) (32323630)
• FUVAROZÁS, költöztetés,
daruzás. 62/488-939, 20/
9835-897, Szeged. (32120077)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. (Szeged) (32222064)
• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás hétvégén is, garanciával. Tel.: 06-30/953-86-24.
(32222157)
• LAKSPED, KÖLTÖZTETÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztositok!
62-497-358, 30-6304-690.
Szeged. (32019299)
• REDŐNY, RELUXA
szalagfüggöny,
harmonikaajtó, szúnyogháló
TÉLI AKCIÓVAL! 6 2 / 4 0 1 318,
06-30/271-9697.
(32222275)
• SZILÁNK* a HANGÁR
EXPO-n! Szeged, PULZ u.
46. Telefon: 62/425-555.

Adótanácsadó
OKJ 71 3437 01

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(32323306)

MEGÉRKEZETT
FI FRITZSfiKKPROGRfiM!
ÚJDONSÁG^Ik
MAGYARORSZÁGON!
A VILÁG L E G J O Ö S F
SAKKPROGRAMJA
- FRITZ 7 MOSTANTÓL
MÁR MAGYAR NYELVEN IS!
Ideális játszó- és oktatóprogram!
Kitűnő iskoláknak, kezdőknek és
haladó játékosoknak.

Ára 6900 Ft!

Viszonteladóknak
külön kedvezmény!
Megrendelések és Információk:
Chess Press sakk-központ.
Szeged.

62/45-25-45

E-mait: chesspress@chesspress.hu

FELÚLVIZS6Á1ÓM
taniolyam indul
április elején Szegeden,
a Megamos Kit. (nyt. az 03-0088 02)
szervezésében.
Jelentkezés: lengyel László
Tel.: 62/478-227

TOVÁHXTPZÖ KFT
CSONORÁD MEOYTL XÉRVISEUTI
Kereskedelmi
tanfolyamok képzési
támogatással

- ABC-eladó
(márc. 25.)
- ruházati eladó
(márc. 25.)
- kereskedőboltvezető
(ápr. 19.)
?
Munkanélküliek.
2
gyesen levők a
°
munkaügyi központ képzési
támogatását igényelhetik.
K I T Kft.

s

Munkahelymegtartó támogatás
igényelhető a munkaügyi központtól.'
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Csongrád Megyei Igazgatóság
Szeged. Mérey u. 6/B.

£232

Tel.: 62/420-652.

• MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
felülvizsgáló
és
tanúsító
tanfolyamot indít a NOVIT
Bt. Tel.: 62/315-461, 70/
3346-368. (32222788)
• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
TANFOLYAMOK az IDŐSEBB KOROSZTÁLY s z á mára! Érd.: 62/424-314, 30/
907-3654,
06-0220-02.
(32222420)
• WEBLAPKÉSZÍTÉS, w e b grafika, webdesign tanfolyamok a Merlin Stúdiónál.
Érd.: 62/424-314, 30/90736-54. 06-0220-02. Szeged. (32222547)
25

Üdülés

• HAJDÚSZOBOSZLÓI,
akciós üdülés a Magyar
Rádió üdülőjében, félpanzióval 15.500 Ft/fő/hét! Érd.:
06-30/3540-901 telefonon
(32221384)

|

Pénzügyi tanácsadó
OKJ 54 3436 05

Társközvetítés

• TÁRSKERESŐK országos
hálózatával megtalálod Párodat! Bejelentkezés: 62/
241-022;
20/444-3367,
Hódmezővásárhely. (32323088)

Üzlethelyiség

• 200 NM fűtetlen raktár
kiadó. Érdeklődni: Szecolor
festékbolt, Cserje sor 15.
Tel.:
488-429.
(Szeged)
(32221234)
• 5000 NM betonozott terület 250 nm barakkmühely
+ iroda + öltöző tartósan
kiadó. MOL iparterület Algyő, Déli út. Tel.: 30/9434559. (32323522)
• DOROZSMAI úton 500
nm-es üzlethelyiség 1000
nm-es, zárt udvarral kiadó.
Szeged
06-70/450-62-10.
(32323578)
• NAGYKERESKEDELMI
cég keres Szegeden, Hódmezővásárhelyen, frekventált helyen, 150-200 nm üzlethelyiséget. Hosszú távú
bérlet! Érd.: 06-30/9785286, munkanapokon, 8-16
óráig. (32018710)
• SÓHORDÓ utcában 100
nm-es iroda saját parkolóval kiadó. 20-9371-196.
(Szeged) (32323334)

Hogy miért érdemes apróhirdetését

A

NAPILAPBAN
feladni?

Tanfolyam

E R Ő S Á R A M Ú RIRINDÍZÉSÍR
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Pénzügyi-számviteli üi.
OKJ 52 3432 04

Szakképzés

Szenzációs

mm

• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi, bánya- és termőhomok
szállítása
3
köbmétertől.
Törmelék-,
földelszállítás,
földmunkák. Héttonnás IFA
autódaru bérelhető 62/484133, 62/467-724, munkanapokon. Szeged. (32222686)

8

• SZEGED vagy környékén
lakást, vagy nyaralót keresek, 06-30/640-1180, Csetri. (32323544)

Tb-szakelőadó
OKJ 52 3435 04

Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?

24

állólámpa

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható, STUXI TELEP 62/
471-882, 06-20/3345-171.
Szeged. (31816401)

^Szeged, Zákány u. 41. (Rókus)
Nyitva: h.-p.: 9-17-ig,
szo.: 9-13-lg. Tel.: 30/9456-367

,

Kétfunkciós

TRYBA®

március 6 - i g

SZŐRMEÜZLET

( E B K M 9,0%).

Építőanyag

• •

Az akció szombatig t a r t ,

( E B K M 6,5%),

1 4

Szezon végi
• irha vásár
és csereakció!

Régi, megunt, kinőtt bundáját új
vásárlása esetén beszámítjuk!

12 hónapos 9,0%|

• HULLADÉKVASAT, roncs
teherautót magas áron veszek! Érdeklődni lehet 0620/375-6513
telefonon.
(32222431)
•

Ruházat

szőrme

6 hónapos 6,5%

A HALAKAT TÉRÍTÉS ELLENÉBEN
MEGTISZTÍTJUK. FILÉZZÜK
Érdeklődni lehel a 62/461 -444-es
telefonszámon

g e d . (32222679)

A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
patológiai osztályára keres

17

Hirdetmény

HALVÁSÁR"

folyamatosao minden héten

• ANTIK BÚTOROK; RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA K ö r ú t
Régiségkereskedés,
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (32222694)

11

KÜLÖNLEGES MÉRETEKBEN
M

tanfolyamokat indít

Bútor

is)

Tb-ügyintézü
OKJ 52 3435 05

és motoros ( M , A 1 . A k , A)

5

(üzenetrögzítő

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

9

• VÁR utcai ügyvédi irodában egy szoba kiadó. Szeged 62/425-365, 30-30976-14. (32323678)

62/567 -83 5

Apróbörze

TANDÍJMENTESEI

alapfokú számítógép-kezelői
és Internettanlolyamok indulnak
március 8-án!
Adókedvezmény igénybe vehető.
Érdeklődni Enter City Bt. Szegeden.
Makón. Szentesen és Csongrádon
Tel 82/465-618. 30-3381-963

HIR0ETES FELVETEL:

Mert az a1{ár már a
másnapi
lapszámban
megjelenítőt
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb
múltú napilapját!
Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon
és telefonon is!
6

2

/

5

6

7

-

8

3

5

A z apróhirdetések
tartalmáért a kiadó
n e m v á l l a l felelősséget!
Gratulálunk

Szeged, D e á k F. u. 22.
Internet:

WWW.tanulok.hu

Telefon: 62/425-805,
9 - 1 6 óráig
Akkreditációs lajstroms7,ám:
0010,
OKÉV nyilvántartási szám:

rf KAZÁNFŰTŐ tanfolyam
indul április elején Szegeden,
a
Megamos
Kft,
(nyt.sz.: 03-0088-02) szervezésében.
Jelentkezés:
Lengyel László, 62/478-227.
(32222073)

• KISTELJESÍTMÉNYŰ kazánfűtő. Kazánkezelő, ipari
gáz- és olajtüzelő-berendezést kezelő .Könnyű- és
nehézgépkezelő tanfolyamot
indít 2004. március hónapban a Cél-Okt Bt. részletfizetés, 30 % adókedvezmény! Jelentkezés személyesen: Szeged, dr. Boross
József u. 4/B. Bővebb felvilágosítás telefonon: 6 2 540-128, 129 vagy 30-91179-55. Munkanélküliek képzési támogatást
igényelhetnek. Eng.sz.: 06-00690 2 . (32221665)

Boldog születésnapot
kívánunk
Császár Ferikének,
aki ma 6 éves.
Életed legyen sikerekben
gazdag
és boldog, hogy
elmondhasd
megkaptál mindent, amit szerettél
volna! Szüleid, Mami,
Laci,
Dóri és Dávid

RÉPÁS BRIGITTÁT
köszöntjük
szeretettel
18.
születésnapján!
Legyél nagyon boldog az
életben, mi melletted
leszünk,
mert nagyon
szeretünk!
Apa,
Erzsike,
Anna

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

CSÜTÖRTÖK, 2004. MÁRCIUS 4.

JTS&t
:
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H I R D E T É S »

A Daewoo Tacuma az igazi!

t a j e k o z t a t o

ó P Á L Y Á Z A T I

F E L H Í V Á S R Ó L

Rendkívüli akcióval várjuk márkakereskedésünkben:
a Daewoo Tacuma 1.6 SX most 500 000 Ft kedvezménnyel
kapható!
Felszereltsége: ABS, klíma, szervokormány, légzsákok, központi
zár, elektromos ablakemelők, metálfényezés, ködlámpa.
Akciónk a készlet erejéig érvényes.
Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.

Az Európai U n i ó Strukturális Alapjai által biztosított támogatások felhasználásával
a Regionális Fejlesztés

Operatív

Program Irányító Hatósága ( R O P IH)

2004- február 18-án, első ütemben az alábbi 5 intézkedés

keretében

Friss hírek folyamatosan

pályázati felhívást hirdet:

Ingyenes online apróhirdetés

1. TURISZTIKAI VONZERŐK FEJLESZTÉSE (ROP 1.1)

Iskolai hírbázis

Cél:

- Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése, amelyek az ország
sajátos kulturális örökségeire és természeti értékeire építenek
- Az idegenforgalmi vonzerők regionális koncentráltságának csökkentése
Forrás: 19 620,3 millió Ft. (7 Régió, 2004-2006.)

Szegedi ki kicsoda?
Moziműsor
Szépírói történetek

2. TURISZTIKAI FOGADÓKÉPESSÉG JAVÍTÁSA (ROP 1.2)

Fórumok

Cél:

- A kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása,
valamint új szálláshelyek létesítése a turisztikai vonzerők környezetében
- A turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szolgáltatások bővítése
Forrás: 8025,9 millió Ft. (7 Régió, 2004-2006.)

Nemzetközi sport, totóesélyek
Eseménykereső
Képeslapküldés

3. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓK ÉS KISTÉRSÉGEK ELÉRHETŐSÉGEINEK
JAVÍTÁSA (ROP 2 . 1 )

Hírlevél hetente kétszer

Cél:

- Négy és öt számjegyű utak, valamint az ezekkel azonos funkciójú önkormányzati bekötőés összekötőutak felújítása a fejletlenebb régiókban és a hátrányos helyzetű kistérségekben
- A települések (különösen a zsáktelepülések) megközelíthetőségét javító, hiányzó útszakaszok kiépítése
- Ipari területekhez vezető utak építése és felújítása
- A turisztikai vonzerők elérését segítő utak építése és minőségének javítása,
a „Turisztikai vonzerők fejlesztése" intézkedéssel összhangban
Forrás: 25 517,9 millió Ft. (7 Régió, 2004-2006.)

- Az óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül
az oktatás minőségében meglévő különbségek csökkentése a hátrányos helyzetű kistérségekben,
különös tekintettel azokra a településekre, amelyeken magas a "hátrányos helyzetű csoportok
és a roma lakosság aránya
- Az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint az informatikai technológiák
elterjedésének támogatása az általános iskolákban
- Az esélyegyenlőség biztosítása és az integrált nevelés-oktatás elősegítése
- Az óvodai férőhelyek bővítése
Forrás: 12 247,8 millió Ft. (7 Régió, 2004-2006.)

'f

Cél:

- Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése
új munkahelyek teremtésével a harmadik szektorban (szociális gazdaság)
Fonás: 3150,3 millió Ft. (7 Régió, 2004-2006.)
A pályázati dokumentáció átvételének és a pályázatok benyújtásának a helye a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ü g ^
nökség, ahol az érdeklődők további tájékoztatást kaphatnak a pályázatokkal kapcsolatban. A pályázati dokumentáció
(a pályázati felhívás, a pályázati útmutató és formanyomtatvány és ezek mellékletei) elektronikus formában a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség (www.del-alfold.hu) és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (www.nth.hu)
honlapjáról tölthető le.

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS
OPERATÍV PROGRAM

>

=
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Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Búcsúztam volna Tőletek de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett
Édesapa, nagyapa, dédapa és testvér,
BEZSENY ANTAL
életének 94. évében váradanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása március 8-án, 13
órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
0.12323808
Gyászoló család

1

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
RZIHA LÁSZLÓNÉ
DUDÁS ILONA
69 éves korában váradanul elhunyt.
Búcsúztatása március 6-án, 13 órakor lesz a Tiszaszigeti temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ID. KÓNYA GYÖRGY
életének 93. évében, rövid, súlyos
betegségben elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása március 9-én,
14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
,«232.38,3
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
GYURIS MIHÁLY,
volt Szeged, Lendvai u. 4. szám alatti lakos 66 éves korában elhunyt. Temetése március 5-én, 14-kor lesz a
Zsombói temetőben. Gyászmise
13-kor.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BOLDIZSÁR ISTVÁN
MIHÁLY (KIS CSIRKE)
február i9-én, életének 52. évében
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása március 8-án, 13 órakor lesz a Dugonics temetőben.
032323844
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
HALÁSZ JÓZSEF
asztalosmester,
kisteleki lakos rövid szenvedés
után, 91 éves korában elhunyt.
Temetése 2004. március 5-én, 11
órakor lesz a Kisteleki temetőben.
032323399
Gyászoló család

*

*

»
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HASZNÁLT. AKÁR ÜZEMKÉPTELEN KÉSZÜLÉKÉT ÚJ
ARC 40T0 HŰTŐGÉP 104 900 Ft
ARC 5450 HŰTŐGÉP 99 900 Ft
AWT 7T25 MOSÓGÉP 109 900 Ft
VÁSÁRLÁSA ESETÉN l O O O O Ft ÉRTÉKBEN BESZÁMÍTJUK!
Telefonos rendelés, háznál fizetés, valamint beépíthető gépeknél
beépítési és összeépítési szaktanácsadás!

ARC 4010 HŰTŐ
• Total no frost • 265/60 literes
• üvegpolcos • B energiaosztály
• 170x62x65,6 cm
104 900 Ft |
94 900 Ft
helyett

»

• EURÓPA TERV
4R

AWT 7125 FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉP
• A energiaosztály • 1200 ford./perc
szabályozható centrifuga
• 11 program • hatodik érzék
109 900 Ft
helyett

99 900 Ft

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KISPÉTER JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel mély fájdalmunkban osztoztak.
032323825
A gyászoló család

jr
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GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
SÓLYA J E N Ő
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat
enyhítették.
032323822
Gyászoló család

„Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él,
akit igazán szeretnek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága élettársam,
CSORBA ISTVÁN,
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 46. szám alatti lakos 81 éves korában, rövid szenvedés
után elhunyt. Temetése március 8-án, 14.30
órakor a Kincses temetőben lesz.
032323655
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
T E R H E S LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
«M11 1 423

MEGEMLÉKEZÉS

Megtölt szívvel tudatjuk, hogy imádott édesanyánk, nagymamánk,
PUSZTAILÁSZLÓNÉ
LAKATOS ROZÁLIA,
Hódmezővásárhely, Dél u. 14.
szám alatti lakos 75 éves korában
elhunyt. Temetése március 4-én, 13
órakor a katolikus temetőben lesz.
032,2,830
Gyászoló család

—
7 éve, hogy lelked messze jár, de a mi
szívünk még mindig nagyon fáj. Elmentél csendesen, de nekünk nagyon
hiányzol, hisz Édesanyja minden embernek csak egy van a világon.
BOKOR J Ó Z S E F N É
M O L N Á R ERZSÉBET,
a legdrágább Édesanya halálának 7. évfordulójára emlékezik:
lánya, fia és 5 unokája
„Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél, a
nagy időn se lesz hozzá hasonló!"

MEGEMLEKEZES
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már."
Fájó szívvel emlékezünk
N É M E T H ZOLTÁN
mezőgazdász
halálának 5. évfordulóján.
Felesége, lánya,fia,unokái

032323843

„A sír mindent eltakar, az emlék és a fájdalom örökre megmarad."
F

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

halálának 4. évfordulójára.

GYÁSZHÍR

Szerető szüleid

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
HARISIK ERZSÉBET,
Klauzál u. 10/A alatti lakos 82
éves korában elhunyt. Temetése
március 4-én, 15 órakor lesz a
Kálvária temető központi ravatalozójából.
Gyászoló gondviselője
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Ö Z V ARADI J Á N O S N É
SZASZKÓ ERZSÉBET
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család, Szentes

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MOLNÁR TERÉZIÁT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
032222634
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
OLASZ I M R É N É
GYÖNGYÖSI ERZSÉBET
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

032323552

SZENTES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MAKÓ

F O H S Z LÁSZLÓ

032323167

89 900 Ft

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

B-

ARC 5450 HŰTŐGÉP
• A energiaosztály
• 4*-os
• 210/92 I hasznos térfogat
99 900 Ft
helyett
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„Alak lakoznak csendben valahol, szomorúfűz
akikre ráhajol, akiknek sírján halvány mécs lobog, a gyötrődést azok már rég feledték: Mi sírva élünk, ők meg boldogok..."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
DR. Z A R Á N D RÓZSA
nyugalmazott háziorvos
65 éves korában, súlyos betegség után megtért
a Teremtőhöz. Március 5-én, 12 órakor a Belvárosi temetőben veszünk búcsút Tőle. A temetésre különjárat indul 11 órakor Algyő, Csónak utcától, minden buszmegállóban megáll.
Gyászoló családja, barátai
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
B Á R Á N Y ISTVÁN,
üllési lakos életének 52. évében,
rövid szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása 2004. március 8-án, 14kor lesz a dorozsmai temetőben.
032323111
Gyászoló család
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VÁSÁROLJON A LEGKEDVEZŐBB Á R O N A W H I R L P O O L M Á R K A B O L T B A N !

5. HELYI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA (ROP 3 . 2 )

* *

DAEWOO

Dél-magyarországi Whirlpool
M á r k a b o l t és B e m u t a t ó t e r e m

WhirtDOol
AppiAcü

Cél:

mmmm

Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 06/62 246-568, 06/62 241 885

S www.delmagyar.hu

4. AZ ÓVODAI ÉS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE (ROP 2 . 3 )

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. címe és elérhetőségei:
Cím: 6 7 2 0 Szeged, Kígyó utca 4. Tel.: 62/549-590. Fax: 62/549-599
E-maii: ropinfo@del-alfold.hu
Honlap:
www.del-alfold.hu

CK?

Alfa Autóház

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TAKÁCS P É T E R N É
65 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Temetése március 5-én,
i 5 órakor lesz a Földeáki temetőben.
032323842
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„A Te szíved már nem fáj, a miénk vérzik,
A fájdalmat, a szenvedést szeretteid érzik.
Segítő szavad örökké halljuk,
Dolgos kezed mindig érezzük.
Könnyes szemünkkel a sírodat nézzük."
Fájó szívvel emlékezünk
MÉSZÁROS SÁNDOR
halálának 1. évfordulóján.
Szülei, testvérei
032221514

14

CSÜTÖRTÖK, 2004. MÁRCIUS 4.

•KAPCSOLATOK"

Nem jelentett előnyt a hazai környezet csapatainknak

Négy góllal nem lehet nyerni
VÍZILABDA
Nem hozott szerencsét a hazai
medence a Csongrád megyei
csapatoknak a férfi vízilabda
OB I tegnapi, 18. fordulójában.
A Szeged a BVSC-től, a Szentes
pedig az Egertől szenvedett vereséget.

LEGRAND-SZENTESI VKEGER 4 - 6
(1-2, l - l 0-2, 2-1)
OB l-es férfi vízilabda-mérkőzés. Szentes, ligeti uszoda, 2 0 0 néző. Vezette:
Bors, Székely B.
Szentes: Újházi - Somogyi, LAVRISINYEC2, Berki, Szénászky 1, Szebeni 1,
Juhász Zs. Csere: Pellei, Juhász E., Kis I.
Edző: Vidumanszky László.
Eger: JÁSZBERÉNYI - Csányi 1, Ágner.
HEGEDŰS 3, Éles, dr. Bene 1, Bálint.
Csere: Kollár 1, Tóth R. Petrik. Edző:
Tóth Kálmán.
Gól -emberelőnyből: 9 / 1 , ¡11.4/2.

Az első nyolc közé tartó Szentesnek kulcsfontosságú volt, hogy a
ligeti uszodában legyőzze az Eger
csapatát. Tisztában voltak a tét
nagyságával a Kurca-partiak, de a
nagy akarásnak sajnos nyögés
lett a vége. Legalábbis erre lehetett következtetni, minek után a
találkozó elején több rossz paszszal, lövéssel, kihagyott helyzetekkel vétették csak észre magukat. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az ellenfél viszont két ziccert is kihasznált. A folytatásban
feljavult a legrandosok védekezése, ez pedig magával hozta az
egyenlítést. Előbb
Szénászky,
majd Lavrisinyec vette be a válogatott-kerettag Jászberényi ka-

bertől tanultam valamit, a legtöbbet tőle és Horkai Györgytől.
A megbeszélt taktikát alkalmazva, a szegediek már az első
percektől kezdve igyekeztek lassítani a játékot. N e m csinálták
rosszul, különösen a védekezésben produkáltak nagyot. Az más
kérdés, hogy a BVSC szoros emberfogásával viszont nem tudtak mit kezdeni. Kintről úgy
tűnt, a Betonnak csak akkor
lesz esélye gólt dobnia, ha
előnybe kerül. Ezt a megállapítást támasztotta alá Torday, aki
a második negyed elején rögtön
kihasználta az első fórt. A
BVSC-nek nem nagyon ízlett a
hazaiak zónázása, mert bár lőttek messziről becsülettel, a fordulásig n e m sok lövés akadt
meg Barát kapujában, 1-3.
Térfélcsere u t á n felgyorsultak
az események: nagy úszóversenyekkel, remek átlövésgólo*kkal
szórakoztatták a csapatok a nézőket. Élvezték a játékot, egy bajuk volt csak, hogy a hazaiak
nem tudtak közelebb férkőzni a
Hiába védekezett jól a Szeged, a rutinosabb BVSC végül biztosan győzött
Fotó: Gyenes Kálmán nagy nevű vetélytárshoz, 4—8. A
jobb játékosállománnyal rendelkező BVSC győzelme ugyan
Vidumanszky László: - Ha DR. VINCZE 2, Czigány, Kis G., Gulyás 1.
puját. A szurkolók várták a jó
megérdemelt, de valamivel nafolytatást, de csalódniuk kellett, nem tudunk gólt lőni, csak ez le- Csere: DECKER 3, Nyéki, Dabrowski, Fügyobb szegedi odafigyeléssel
mert csapatuk játékát újra a het a vége. Emberelőnyben kriti- löp, Zoufal, Szabó G. Edző: Gerendás
szorosabb lehetett volna az
György.
meccs elején tapasztalt hibák jel- kán alulit produkáltunk.
eredmény.
Gól - emberelőnyből: 5 / 3 , ¡11.3/0.
lemezték. A vendégek részéről
Négyméteresből:-, ill. 1/1.
Gyöngyösi András: - Nem vaSZEGED BETON V E különösen Hegedűs
villogott,
A találkozó előtt hosszasan be- gyok elégedetlen, de kaptunk hápontos dobásaival nem tudtak
szelgetett egymással a két csapat rom olyan gólt, amit könnyen elmit kezdeni a szentesiek, 2-5.
BVSC 4 - 8
edzője. Ez egyáltalán n e m volt kerülhettünk
volna. A BVSC elA záró negyedben mindent
meglepő, hiszen köztudomású, sősorban erőben múlt felül benmegpróbáltak a házigazdák. Egy ( 0 - 1 , 1 - 2 , 3 - 4 , 0 - 1 )
hogy Gerendás György és Gyön- nünket. A játékosok saját bőrüdarabig remekül működött a gégyösi András kifejezetten jóban kön tapasztalhatták, hogy a jövőpezet, Lavrisinyec és Szebeni ta- 0B l-es férfi vízilabda-mérkőzés. Újszevan egymással.
ben miben kell fejlődniük.
lálatával egy gólra megközelítet- gedi sportuszoda, 250 néző. Vezette: Bá- Annak idején még a BVSC jáTovábbi eredmények: Jégcsilték az Egert. A levegőben lógott tori, Schlosser.
tékosaként nyertem magyar baj- lag-FTC-Újpest 9-9, Cegléd-Vaaz egyenlítés, csakhogy hátul Szeged: BARÁT - TORDAY 3, Boros, Panokságot és MK-t is - mesélte a sas 1-13, OSC-Szolnok 10-10,
Jászberényi bravúrok sorozatát taki, Molnár R 1, Plézer, Szűcs. Csere:
Szeged trénere. - Gyuri volt már Honvéd-Szent
István
Egyemutatta be, elől pedig a rutinos Szabó N., dr. Török, Munkácsy. Edző:
akkor is a Vasutas edzője. Pálya- tem-Ybl 17-2
dr. Bene keze a legrosszabbkor Gyöngyösi András
futásom alatt minden szakemvillant, 4-6.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
BVSC: SZÉCSI - Nltsovits 1, Gór-Nagy 1,

Teremben
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi egyetem Topolya sori
csarnokában
rendezték
meg
Csongrád megye gyermek és serdülő atlétáinak terembajnokságát. A versenyen 30 iskola és egyesület 240 sportolója állt rajthoz.
Győztesek:
Fiúk. Rajtverseny, 1989: Talmácsi György (Hódiák, Vásárhely] 4.40 mp, 1990: Kreininger
Csaba (Gedói, Szeged) 4.47,
1991: Merza Ádám (Koszta,
Szentes) 4.41, 1992: Balogh
Ádám (Algyő) 4.39. Magasugrás,
1989: Naszradi Nándor (Kertvárosi, Makó) 150 cm, 1990: Mucsi
Dániel (Arany, Szeged) 145,
1991: Szabó Viktor (Csongrád
DSK) 145. Helyből távolugrás,
1992: Mészáros Máté (József Attila, Vásárhely) 224 cm. Helyből
hármasugrás,
1989: Naszradi
763 cm, 1990: Bővíz István (Tabán, Szeged) 722, 1991: Lengyel
Roland (Pusztaszer) 728. Tömöttlabda dobás, 1989: Kajtár Ádám
(Klauzál, Szentes) 11,70 m, 1990:
Szabó Ádám (Mindszent) 11,90,
1991: Csányi Dániel (Arany, Szeged) 11,10, 1992: Szelepcsényi
Zsolt (Rókus II., Szeged) 8,50.
Lányok. Rajtverseny,
1989:
Bezdán Andrea (Radnóti, Szeged)
5.53 mp, 1990: Szlatárovics Orsolya (Arany, Szeged) 4.59, 1991:
Szabó Brigitta (Algyő) 4.88, 1992:
Kádas Zsófia (Kossuth, Csongrád)
4.88. Magasugrás, 1989: Bezdán
136 cm, 1990: Karsai Klaudia (József Attila, Vásárhely) 133, 1991:
Szeri Nikolett (Csongrád DSK)
125. Helyből távolugrás, 1992:
Fóris Katalin (Tabán, Szeged) 193
cm. Helyből hármasugrás, 1989:
Papp Gabriella (Gedói, Szeged)
620 cm, 1990: Szlatárovics 653,
1991: Berezvai Bea (Klauzál, Szentes) 615. Tömöttlabda
dobás,
1989: Rozsnyai Judit (Kertvárosi,
Makó) 8,90 m, 1990: Németh
Szilvia (Maroslele) 8,40, 1991:
Nagy Enikő (SZVSE) 9,90, 1992:
Tarjányi Szilvia (Csongrád) 9,90.
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Vodafone

Az M5-ÖS Európa egyik legdrágább autópályája volt. A kormány az AKA Rt. részvényeinek
részleges megvásárlásával lehetővé tette, hogy 2004. március 12 -e után az autósok ugyanazzal
a matricával használják az összes magyarországi autópályát. A kormány által kötött megállapodás értelmében az M5-ÖS autópálya Szegedig elkészül. Az elkövetkezö években épülő
több száz kilométer új autópálya és gyorsforgalmi út segítségével fejlödnek a települések és üj
munkahelyek jönnek létre Akárcsak a többi modern, európai országban. Bővebb információ
a 06-40-40-50-60-as telefonszámon és a www.autopalya hu honlapon.
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Szombaton több kell
KÉZILABDA
NYÍREGYHÁZA-PICK
25-30 (14-17)
NB l-es férfi kézilabda-mérkőzés. Nyíregyháza, 5 0 0 néző. Vezette: Herczeg, Sápi.
Nyíregyháza: Nagy L. - Tombor 1, BÉCSI 6, Janó 4, P a p p l , FEKETE 6 ( 1 ) , Farkas 4. Csere: Lencsés (kapus), Bartha,
Tarnavölgyi 1, Braun, Medve 3 (3). Edző:
Kovács Mihály.
Pick Szeged: PERGER - Berta 4, Laluska 5, Mezei 4, Matics 1, ILYÉS 5, Vadkerti. Csere: Puljezevics (kapus), EKLEMOV I C S 5 , Habuczki, BAJUSZ 3, Oláh 3 (3),
Józsa, Noris. Edző: Kovács Péter.
Kiállítások: 2, ¡11.6 perc. Hétméteresek:
5 / 4 , ill. 4 / 3 .
Az eredmény alakulása, 7. perc: 3 - 2 ,
11. p.: 5 - 7 , 21. p.: 1 2 - 1 1 , 2 5 . p.:
1 4 - 1 4 , 4 4 . p. : 1 6 - 2 4 , 5 0 . p.: 2 0 - 2 6 .

Már az első percben a vendégek
tudomására hozták a hazaiak,
hogy BL-szereplés ide vagy oda,
ők ezt az eredményt nem tisztelik. A volt szegedi, Farkas Roland
megszerezte a vezetést, de Eklemovics azonnal válaszolt. Majd
Vadkerti botlott meg, s ápolásra
szorult. A Pick Szeged először a 8.
percben, Matics révén vezetett,
majd Laluska kettőre növelte az
előnyt. A Nyíregyháza azonban
nagyon összeszedetten támadott,
szerencsére a védőmunkájába
több hiba is becsúszott, így a kétgólos előny rendre megmaradt.
Mivel az öt plusz egyes védekezés
nemigen váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért Kovács
Péter edző a hatos falast alkalmazta csapatával. Ez a váltás
n e m zavarta meg a hazaiakat, s a
volt pickes Bécsi vezérletével a
21. percben előbb kiegyenlítettek, majd a vezetést is megszerezték, háromgólos sorozat után. Vi-

lágosan látszott, a hazaiak meg
akarják mutatni, hogy csak véletlen kisiklás volt a dunaújvárosi
tizenhat gólos vereségük. Ezért
pedig megtettek mindent, amit
Mezei szinte darabokra tépett
meze ékesen bizonyított. Oláh
sajnos kihagyta a büntetőt, de négyes gólsorozattal - ami Berta,
Mezei és Bajusz nevéhez fűződik
- sikerült ha nem is megnyugtatóra, de legalább a félidőben először háromra növelni az előnyt.
Oláh büntetőgólja jelentette a
második félidő első eseményét. A
folytatás mindkét oldalon elmaradt. Azt még meg lehetett érteni,
hogy a szabolcsiak kissé feszülten
játszottak, hiszen megérezték,
hogy a szegediek nem igazán vannak felpörögve. De azt már nehezen fogadhattuk el, hogy a Pick
miért kapkodott, s erőltette a támadásbefejezést. Szerencsére emberhátrányban sokkal figyelmesebben játszottak Mezeiék, s ennek két gól lett az eredménye. A
különbség növelésében közrejátszott a szegediek határozottan feljavult védekezése. Habuczki a 45.
percben nagy igyekezetében öszszeszedte a harmadik sárga lapját,
s végleg el kellett hagynia a pályát.
Ezt kihasználva, a nyírségieknek
sikerült faragniuk nyolcgólos hátrányukból. Sajnos a mérkőzés
hajrájában inkább a birkózás és a
sok hiba dominált, nem pedig a
kézilabda. A szegediek pedig
rendre elhamarkodottan lőtték el
a labdát, s ezzel felhozták ellenfelüket, de az utolsó percekben a
vendégek akarata érvényesült.
Kovács Péter: - Elsősorban a
küzdelem dominált. Mi azonban
ennél jobban is tudunk játszani.
Remélem, hogy a Fotex ellen ezt
be is bizonyítjuk.
A másik meccsen: Győr-Fotex
KC 2 2 - 3 7 (14-16)
SÜLI JÓZSEF

hummel v c J ^ ^ H ^ E )
PHOENIX

LOMBARD
BÓDAI MŰANYAG

Bralill-nion

RENAULT

A spanyolországi Linaresban zajló sakkszupertorna 12. játéknapján Lékó Péter a bolgár Topalov
ellen ült asztalhoz. A címvédő
szegedi nagymester a sötét bábukat vezette és a 21. lépésban döntetlent ért el riválisa ellen. A
„csillagok háborúja", vagyis a
Kramnyik-Kaszparov parti még
rövidebbre sikeredett, az oroszok
már a 17. lépést követően kezet
nyújtottak egymásnak,
hogy
szentesítsék fél-fél pontos gyara- •

A spanyol Ibanez bíró jogos tizenegyestől fosztotta meg a Lokit

Debreceni búcsú Európától
LABDARÚGÁS
A Debrecen labdarúgócsapata jó
eséllyel várta a belga FC Bruges
elleni UEFA-kupa visszavágót,
melynek a tétje a legjobb tízenhat közé jutás volt. A hazaiaknak adódtak lehetőségeik,
de a minimális hátrányt (idegenben 1-O-ás vereség) nem
tudták ledolgozni. Igaz, ebből
Ibanez bíró is szerepet vállalt.

DVSC-BRUGES 0-0
UEFA-kupa labdarúgó-mérkőzés, nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó. Debrecen, Oláh Gábor utcai stadion, 7 0 0 0 néző. Vezette: Ibanez (spanyol).
Debreceni VSC-MegaForce: Tomlcs Bernáth, Éger, Flavio Pim, Szatmári Dombi, Sándor T., Habi, Kiss (Csehi, 7 8 ),
Halmosi - Bajzát (Nikolov, 56.).
FC Bruges: Verlinden - De Cock, Van der
Heyden, Gvozdenovics, Clement - Simons, Roelandts (Smolders, 7 1 . ) , Lange,
Ceh (Maertens, 82.) - Mendoza (Simoes,
74.), Verheyen.

Kevesebb, összesen kétszáz belga
szurkoló érkezett a cívis városba,
mint tavaly, amikor a DVSC a
PAOK-ot fogadta (akkor mintegy
ezer görög látogatott el a tallálkozóra), az illetékesek mégis úgy
határoztak: kiemelt (250 rendőrt
mozgósítottak) biztosítás mellett remdezik meg a mérkőzést.
Jobb félni, mint megijedni.
Valószínűleg ezt vallották a hazai csapat tagjai, elsősorban Szentes Lázár vezetőedző, hiszen elsősorban a biztonságra helyezték a
főhangsúlyt. Erről árulkodik az
egycsatáros felállás, pedig a Loki-

alsó sarkot. A vendégek irányították a játékot, akadtak komoly gólszerzési esélyeik, de a vezetést szerencsére! - nem tudták megszerezni. Viszont az is az első félidő krónikájához tartozik, hogy a
Debrecen nem nagyon volt veszélyes Verlinden kapujára.
A második játékrészben felpörögtek az események, támadóbb
szelemben focizott a Debrecen, elsősorban Sándor Tamás volt elemében, vele többször meggyült a
baja a belgák védelmének. Tomicsnak azonban a 80. percben,
Lange 8 méteres fejesénél így is

Érmek a Jégcsarnokból
A budapesti Jégcsarnokban rendezték meg a Protocol utánpótlás jégtánc magyar bajnokságot. A négy korosztály hat csoportjában remekül szerepeltek
a szegedi Ice-Team Egyesület
versenyzői is. Világos Beáta
szakedző, Kolecsánszky
Gábor
edző és Markovics Endréné előkészítő edző tanítványai összesen öt érmet szereztek. A solo
újoncoknál Vilbergson Szandra
n e m talált legyőzőre, a Szemes
Ágnes, Markovics Csaba (serdülők) és a Szemes Adrién, Szénást Dániel (újoncok) duó pedig a saját korcsoportjában egyaránt a második helyen végzett. A Tisza-partiak további
két bronzéremmel gazdagodtak.
A szegediek eredményei, ifjúságiak ( 1 4 - 1 6 évesek): 5.

A fővárosban remeklő szegediek csapata
Kovács Orsolya, Pup Olivér, 6.
Rengei Noémi, Melegh Márk.
Serdülők ( 1 2 - 1 4 évesek): 2.
Szemes Ágnes, Markovics Csaba, 5. Szemes Gabriella, Markovics Attila, 7. Rengei Georgina, Simon Domán, 9. Rengei

ÍME. ATÍPPJEIK

Sorrendben másodszor nyert totópárbajunkban Mara Péter. A
Déri Miksa Ipari Szakközépiskola testnevelője ezúttal kollégáját,
a makói Pápay Endre Altalános
Iskola tanárát, Sümeghy Balázst
győzte le. Mindketten eltalálták,
hogy a pluszmeccsen a Milán
Rómában legyőzi a Laziót, ezen
kívül Mara Péter nyolc, Sümeghy pedig hat helyes tippet
tett. Az új szelvény első három
meccsét törölték: a magyar bajElőző heti tippelőink
közül
nokik helyett olasz mérkőzések Mara Péter nyolc, Sümeghy Bakerültek a programba.
lázs hat találatot ért el.

bravúrra volt szüksége a védéshez.
A 88. percben a spanyol Ibanez bíró úgy gondolta, ha eddig nem
rúgtak gólt a magyarok, akkor
most már n e m „érdemlik" meg.
Sándort a büntető területen belül
eltarolták, de a sípmester továbbot
intett - az FC Brugesnek az UEFA-kupában a tizenhat közé.
További eredmények: Genclerbirligi (török)-Parma (olasz)
3 - 0 , továbbjutott: a Genlerbirligi, 4-0-ás összesítéssel; Dnyepr
(ukrán)-O. Marseille (francia)
0-0, tj: a Marseille, 1-0-lal.
I.P.

Harminc év
emléke

Tímea, Petróczy Zsolt. Ú j o n cok ( 9 - 1 2 évesek): 2. Szemes
Adrienn, Szénási Dániel, 3.
Török Eszter, Szénási Martin.
Solo ú j o n c o k : 1. Vilbergson
Szandra, 3. Irsai Éva, 4. Irsai
Nóra.

A harminc esztendős fennállását idén ünneplő Szegedi Vízügy
SE március 19-én emléknapot
tart. Az események ebéd után
kezdődnek: 13 és 16 óra között
a Pick Szabadidőközpontban tekeverseny lesz, 15-től 18 óráig a
Labdaházban tenisz következik,
mindeközben pedig, szintén 15
és 18 óra között a Kenyérgyári
úti Squash Club Szabadidőközpontban lehet mozogni. A kosárlabda szerelmesei 17 órától
kapnak százhúsz percet a Kiss
Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában. A vacsora 19.30-tól
kezdődik a vízügyi igazgatóság
tápéi irodaházában (Irinyi J. utca 1.).
Az egyesület tagjainak jelentkezni március 10-ig lehet a következő személyeknél: Kurucz
Gyula (62-599-599, 30-95-51006), Fehér Józsefné (62-420387, 30-55-58- 389) és Kádár
Mihály (06-30-96-77-844).

Magyar Kupa-siker névnapra
KOSARLABDA
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Fotó: Oláh Tibor (MTI)

MUNKATÁRSUNKTÓL

Totópárbaj
Chievo (9.)—Empoli (16.)
Ancona(18.) Reggina(16.)
Udinese (7.) Perugia (17.)
Dortmund (6J-Stuttgait (3.)
Hertha (15.)-Bochum (4.)
K'tautern (17.)—Frankfurt (14.)
Leverkusen (5.)-Bayern (2.)
Rostock (ll.)-Hamburg (8.)
1860 München (12.)-Bremen (1.)
Modena (ÍD-Parma (5.)
Brescia (10.)—luventus (3.)
Bologna (ll.)-Lazio (4.)
Milán (U-Sampdoria (8.)
Roma 12.)-lnter (6.)

nak kellett volna gyorsabban, nagyobb fordulatszámon zakatolnia... A lehetőség megvolt az öszszetett egyenh'tésre, például az 5.
percben, ha Dombi nem a büntetőt akar „kiharcolni" a spanyol bírónál. A 18. percben Mendoza 19
méterről lőtt, de Tomics szépen
védett. Négy perccel később Lange jobbról a hosszú sarokhoz
emelt, onnan Mendoza visszapasszolt, Bernáth azonban figyelt
és az érkező Ceh elől bravúrral
mentett. A 27. percben Ceh szabadrúgása megpattant a sorfalon,
s a játékszer alig kerülte el a jobb

MUNKATÁRSUNKTÓL

podásukat. A legtovább, éjszakába nyúlóan a spanyol Vallejo és az
azeri Radzsabov „birkózott" egymással, s a 62. lépésben utóbbi
győztesen állhatott fel az asztaltól. Szerdán Shirov pihenhetett.
Az eredmények: Topalov (bolgár)-Lékó döntetlen, Kramnyik
(orosz)-Kaszparov (orosz) döntetlen, Vallejo (spanyol)-Radzsabov (azeri) 0 - 1 .
Az állás: Kramnyik 6,5 (11
parti(, Lékó 5,5 (10), Kaszparov
5,5 (10), Topalov 5 (10), Radzsabov 5 (11), Shirov 4,5 (10), Vallejo 4 (10). Mai program: Kaszparov-Topalov, Lékó-Vallejo, Radzsabov-Shirov.
szabadnapos:
Kramnyik.

1
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12
IX
1
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Sándor Tamás (balról) ezúttal is a Debrecen legveszélyesebb embere volt

JÉGTÁNC

H U N G Á R I A

Lékó Péter remizett
a bolgár Topalowal
MUNKATÁRSUNKTÓL
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MUNKATÁRSUNKTÓL

A hazai labdarúgó másodosztályban is szerepelt - méghozzá
a Kiskundorozsma színeiben Tóth Ákos. A támadó megfordult az SZVSE-ben és a Szeged
is, majd a némte negyedik liga
és a Bayern Hof következett.
Negyedik éve Ausztriában légióskodik, jelenleg a hatodosztályú Astern támadója. A német
focit annak ellenére elismeri,
hogy nem szórakoztató. Ami
megtervezhető, ésszel és erővel
elérhető, abból a maximumot
hozzák ki - vallja Tóth.

BAJA—SZEVIEP-SZEGED
48-107 ( 1 0 - 3 1 , 1 5 - 2 4 ,
9-26,14-26)

Magyar Kupa, nyolcaddöntő, női kosárlabda-mérkőzés. Baja, 2 0 0 néző. Vezette: Csabai, Domokos.
Baja: Glavatity ( 7 / 3 ) , Szepsi ( 1 1 / 6 ) ,
Kühn ( 1 0 / 6 ) , Vadas (2), Oláh ( 1 5 / 3 ) .
Csere: Deák (2), Perlaky (1). Edző: Gálos László.
Szeviép-Szeged: Donkó (2), Mandache
( 1 7 / 3 ) , Mészáros ( 8 / 6 ) , Kajdacsl ( 2 0 ) ,
Újhelyi ( 2 2 ) . Csere: Pungor (6), Russai
ifetvvnöM isöítjyaQnxs-iO s A
eviciöJ iódÁynr.nmdlé

(18), Fűrész (2), Roczkov (2), Szopkó
(10). Edző: Újhelyi Gábor.

Két évvel ezelőtt éppen a Baja búcsúztatta az akkor újonc Szeviépet az MK nyolcaddöntőjében.
Azóta azonban sok víz lefolyt a
Dunán és a Tiszán, így kétség
sem férhetett ahhoz, hogy a találkozó toronymagas esélyese a
Szeged. Az erőviszonyoknak
megfelelően a hazaiak 11-0 után
szerezték első pontjaikat. Újhelyi Gábor edzőnek a kísérletezésre is lehetősége volt, negyedenként szinte sorokat cserélt. Az első és a harmadik 10 percben szerepelt az erre a napra „kirendelt"
kezdő együttes. A különbség főként centerposzton volt döbbenetesen nagy a két gárda között,
Kajdacsi, Russai és Újhelyi tetszés szerint szerzett pontot, illet-

ve lepattanót. A Szeviép fölényes
győzelmet aratott a Bács megyeiek ellen, ezzel bejutott a Magyar
Kupában a legjobb nyolc közé.
A Tisza-parti együttes legközelebb BSE-vel mérkőzik, a Final
Fourba (ott még nem szerepelt
szegedi női gárda!) jutásért folyó
párharc mérkőzéseit március
24-én és április 7-én rendezik.
Újhelyi Gábor: - Az egész szezonban vezéregyéniségnek számító Mészáros Kornélia névnapjára ideális ajándék volt ez a győzelem. Reméljük hab is kerül a
tortára és a nagy rivális BSE-vel
szemben bejutunk a Magyar Kupában a Final Fourba.
|
•
s
Az Euroliga negyeddöntőjében:
US Valenciennes (francia)-Orsi-Sopron 80-68.
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•KAPCSOLATOK"

Csak egy telefon

Készítette

DUNABOGDÁNV (MTI)

BAKOS A N D R A S
A magyar könnyűzene
egyszemélyes
intézménye, az elmúlt harminc év egyik legjobb muzsikusa, zeneszerzője kora délután végigsétál a szegedi Stefánián, megáll a sajtóház előtt, és fölhív
valakit a mobilján. Hosszan telefonál. Aki elmegy
mellette, könnyen fölismerheti, nincs rajta tükrös napszemüveg, sőt sapka sem fogja össze jellegzetes göndör haját. Kabátot sem visel, pedig hideg szél fúj, lehet, mindjárt a hó is elered. Mi, akik
nem messze tőle, az erkélyen állunk, legszívesebben rászólnánk, hogy ne álljon már ott a szélben,
még megfázik. De hát egyrészt telefonál, másrészt pedig őneki mégsem kiabál csak úgy oda az
ember. Az a hagyományos értelemben vett, egyszerű emberi tekintély, amit kivívott
magának,
egyformán hat mindannyiunkra.
Lehet, ez az
egész nem is érdemelne több szót.
Lehet, néhány éve nem is érdemelt volna. Most
mégis megérint ez a jelenség, talán azért, mert
ugyanezen az erkélyen álltunk néhány hónappal,
talán fél évvel ezelőtt, amikor néhány méterre attól a helytől, ahol most a zenész telefonál, a cukrászda előtt nagy tömeg állt. Valamelyik kereskedelmi televízió valóságshowjának szereplői járták
akkoriban az országot, elsősorban azért, hogy találkozzanak a rajongókkal. Jöttek fürdőruhás lányok. akiknek igenis a mellét kellett nézni folyton, mert azon volt a reklámföUrat. És szerepeltek
még biztonsági őrök, egymástól
karnyújtásnyira;

bár normálisan beszélgethettek volna egymással,
mégis a rádiójukba mondogatták, hogy nálam
minden rendben, nálam is minden rendben. A
sztárok mosolyogtak, minden nagyon precízen
működött. Az egészben mégsem ez volt a szívszorító, hanem az, hogy a gépezetnek szerves részei
voltak a rajongók. Nénik, akik csak egy puszit
akartak adni a tévében látott kislány csinos pofikájára, és fiatalok, lázas arccal, csillogó szemmel,
egy fölvillanyozó érintésre várva. Közben tudni
lehetett, mert az újságok kíméletlenül
megírták,
hogy a lánynak mindene mű, a melle is, ráadásul
üresfejű fruska. Ezt ő nyilván tudta, olvasta, vagy
megmondták
neki, mégis örült a népszerűségnek. Vagy, ha magától ekkor már nem örült volna,
fizettek érte, hogy örüljön. S ez az egész úgy ment
itt végig, olyan magabiztosan és ijesztően, mint
egy gigantikus méretű permetező repülőgép. Milyen nagy lett utána a csönd.
Most is csönd van. Az iskolának már vége, s
ilyenkor kevesen járnak erre. A zenész még mindig telefonál, mi pedig nem bámuljuk tovább, bemegyünk, de azért jó érzés tudni, hogy talán még
mindig ott áll. Olyan régimódi, meghitt ez az
öröm, amit most visszacsempészett
ide, ebbe a
szobába, akaratlanul. Most úgy tűnik,
mintha
csak álmodtuk volna, hogy valamikor
megőrült
ez a szegény ország, és ez az őrület még most is
tart.

Beismerő vallomást tett a rendőrségen az a dunabogdányi fiatal,
aki megölt egy férfit a saját házának udvarán, miután szóváltásba keveredett vele. A 22 éves, alkalmi munkákból élő fiatalember több késszúrással végzett a
közeli utcában lakó 57 éves zenetanárral. Az elkövető a rendőrségnek elmondta, hogy hazafelé
tartva elhaladt a zenetanár háza
előtt, és ott belerúgott egy kóbor
kutyába. A jelenet szemtanúja
volt a kertben cigarettázó későbbi áldozat, aki leszidta a durvaságáért. Ö a kioktatást zokon vette.
Néhány perc múlva visszatért a
helyszínre, lesben állt és várta,
hogy a tanár ismét kijöjjön a házból. Amikor ez megtörtént, előugrott és az előkészített kését háromszor az áldozat mellébe döfte, aki azonnal meghalt.

Az örömlány
árulkodó
mobilja
PECS (MTI)

ISTEN ELTESSE!
KAZMER
Kázmér a lengyel Kazimir magyar alakja, jelentése vitatott: békealapító, vagy békebontó. Több
ismert lengyel király viselte ezt a
nevet. Nagy Kázmér adta ki az első lengyel törvénykönyvet, és
1364-ben megalapította a krakkói egyetemet. Krakkóban, a Wawel székesegyház egyik kápolnájában áll (agello Kázmér márvány baldachinos szarkofágja,
amelynek fedelén koronázási ornátusban nyugszik a király.
Krúdy Gyula önmagát örökítette
meg a magányos, álomvilágban
élő, sehová nem tartozó Rezeda
Kázmér alakjában. Egyéb névnap: Adorján, Adrián, Árián, Bajnok, Kazimir, Lúciusz, Zorán.

Hitelkártyacsalók
VERONA (MTI/APA)
Mintegy ötezer gyanútlan - köztük számos osztrák - turista
esett áldozatául egy Veronában
működő bandának, amelynek
tagjai hamisított hitelkártyákkal
fél Európában bevásároltak. A
kulcsfigurák egy 35 éves román
vállalkozó és két előkelő veronai
étterem tulajdonosa. Őket letartóztatták, két pincér ellen pedig
feljelentést tettek. Amint a vendéglőkben valaki hitelkártyával
fizetett, a pincérek leolvasó készülékkel lemásolták a hitelkártya adatait, és a megbízók azután
egy hitelkártyából több hamisított példányt is készítettek. A

Folytatódik a hideg idő

Szóváltásból

csalásra akkor derült fény, amikor a hitelkártyákat kibocsátó
cégek ugyanabban az időben egyszerre több helyen is elvégzett
vásárlásokat regisztráltak. Egy
esetben például a bűnözők
Észak-Olaszországban, Ausztriában és Németországban egyidejűleg vásároltak ugyanazon hamis hitelkártyával ruhaneműket, órákat és ékszereket. A bűnszövetkezet főleg különféle elektromos készülékeket, mobiltelefonokat, sztereoberendezéseket
és laptopokat vásárolt, amelyeket azután romániai üzleteknek
eladott. Az árutömeg bejuttatását Romániába klasszikus csempészmódszerekkel oldották meg.

A NAP VICCE
Az állatkert igazgatója büszkén
mutatja a közös ketrecbe zárt bárányt és oroszlánt egy látogató
csoportnak.
- íme, egy szép példa a konszenzusra! Együtt élnek, együtt
szavaznak!
- Csodálatos! - mondja az
egyik szószátyár látogató. Tényleg nincs velük semmi
gond?
- Az oroszlánnal semmi, a bárányt néha cserélni kell...

Bűnösnek mondta ki és tizenkét
év börtönbüntetéssel sújtotta a
Baranya Megyei Bíróság szerdán
hozott, nem jogerős ítéletében
Körmöczi Józsefet, aki 2002-ben
Pécsett disznóöléshez használt
eszközzel meggyilkolt egy prostituáltat. A későbbi gyilkos előzőleg kipróbálta a szerszámot - célba lőtt vele... Az örömlánnyal
Pécs egyik elhagyatott helyén,
autójában közösült. Az aktus
után a lányt fojtogatta, végül a
disznóölő fegyverrel fejbe lőtte. A
holttestet egy erdő szélére vitte,
ott kitette és kidobálta a nő ruháit is. Körmöczi József hazatérve
átvizsgálta autóját, eltüntette a
vérnyomokat. Eközben fedezte
fel, hogy a sértett mobiltelefonja
a kocsiban maradt, annak úgynevezett sim-kártyáját eldobta, a
készüléket pedig elajándékozta.
Ez buktatta le, mivel a rendőrök
a telefon használata alapján eljutottak új tulajdonosához, majd a
gyanúsítotthoz, akinek házában
megtalálták a bűncselekménykor használt fegyvert, azon pedig
az áldozat DNS-mintáját. Körmöczi József azzal védekezett,
hogy a prostituált halála véletlen
baleset volt - az autóban tartott
fegyver egy óvatlan pillanatban
sült el.

SKAND1NAVL0TTÓ
A: 7 , 9 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 9 B: 2 , 7 , 1 4 , 2 3 , 2 4 , 3 1 , 3 2 .

Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

o
o
ti

t r i ,

o

4°

Mórahalom

2°

3°

Mindszent

3°

3°

Békéscsaba

2°

2°

Szolnok

2°

2°

Kecskemét

4°

3°

Orosháza

3°

További kilátások
Enyhülésre a közeljövőben sem számíthatunk, sőt még a mostaninál is hidegebb
lesz. Különösen éjszakánként kell kemény fagyra számítani, szombaton akár -10 fok
alás is lehűlhet a levegő. Eleinte még lesz napsütés, majd havazás várható.
Péntek

Szombat

Vasárnap

Marc2°
Min:-8
Változó

Max:l°
MJn:-10°
Változó

Max:l°
MJn:-7°
Hava/ás

* *

Hétfő

#*
Max:2
MJn:.l0
Havazás

Vízállás:
A Tisza Szegednél 411 cin (hőfoka 1,7C°), Csongrádnál 411 cm,
Mindszentnél 431 cm. A Maros Makónál 191 cm.
A Nap kel: 6.19, nyugszik: 17.34, Hold kel: 14.30, nyugszik: 5.38

Hajléktalanszextett
- nyilvánosság előtt
STOCKHOLM (MTI/AFP)
Forgalmas köztéren szeretkezett
egy stockholmi pár a kormány
lakáspolitikája elleni tiltakozásul. A szextett egy hajléktalanokat tömörítő szervezet téli szálláshelyekért folytatott kampányának volt a csúcspontja. Az
aktus idején a szerelmesek köztérre cipelt ágya előtt táblát állítottak fel a következő szöveggel:
„Még a hajléktalanok is szeretik
a szexet". „Ezt be is bizonyítot-

ták" - jegyezte meg egy rendőr. A
csak félig betakart pár tiltakozó
megmozdulásai másfél
órán
folytak a bámészkodók előtt, míg
csak a rendőrség félbe nem szakította a jelenetet. A járókelők jól
szórakoztak, a helyi lapok szerint sokan megörökítették a szerelmi kettőst fotózgatással. A félbeszakított aktusát a pár abban a
furgonban fejezte be, amelyet a
rendőrség hívott a térre, hogy éjszakára egy szociális központba
szállítsa őket.

Csonkítottak a rablók
KRAGUJEVAC (MTI/DPA)

Lottószámok

Továbbra is igen hideg, sarkvidéki eredetű levegő áramlik fölénk, ezért folytatódik a
télies idő. Bár sok lesz a napsütés, a hőmérséklet ma sem emelkedik magasra.

Álarcos rablók levágták egy 56
éves férfi jobb fülét és bal kezének két ujját, mivel a munkanélküli ember nem tudta kifizetni
az álarcosok által követelt 30

ezer eurót. A szerbiai Kragujevácon történt esetnél a rablók végül
200 eurónak megfelelő zsákmánnyal voltak kénytelen távozni az áldozat otthonából. Előbb
azonban baseballütőkkel elverték a férfit és 59 éves feleségét.

Dakota megfigyelés: lólehangoló
VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás első része. 10. Vasarely
irányzata volt. 11. Tüzet szüntet. 12. Időszámítás előtt, röv. 13.
Bajusz része! 14. Angol világos sör. 15. Járom. 16. Pest megyei
község. 18. Egykori fájdalomcsillapítószer. 20. Vörösvasérc. 22.
Jugoszláv államfő, pártvezér (Joszip Broz, +1980). 23. Autonóm terület, röv. 24. Goethe anyanyelve. 26. Széles csík.27.
Mátka. 29. Nílus-menti egyiptomi város. 31. Lantán jele. 32.
Úszólábú tengeri ragadozó emlős. 34. Rendet tesz, tisztogat. 36.
Véget ér az eső.38. Görög sziget az Égei-tengerben, idegen (latinos) írásmóddal. 39. Jöjj, költői szóval. 40. Női és férfi becenév.
42. Páratlan páva! 44. É. U. 45. Lám! 46.... Lumpur; Malajzia
fővárosa.
FÜGGŐLEGES: 1. Sürgető kérdőszó. 2. Egy csepp csepp! 3. Főemlős. 4. Az USA 33. elnöke (Harry). 5. Fél tucatnál kevesebb!
6. Mely helyen? 7. Férfinév (júl.17.). 8 A múlt idő jele. 9. Kijelző,
de modern fényképezőgép és kamera jelzője is. 14. Csillagászati
mérőszög. 15. A nőszirom tudományos neve. 16. Kőolajból lepárolt termék; tüzelő és repülőgép-hajtóanyag. 17. Eseményt képzeletben, vagy valóságosan végig érezhet. 19. Képző, -et párja.
20. A közmondás másik része. 21. Az USA nagy, déli államából
származik. 25. Áll alatti zsírpárna. 28. Mint. 30. Indiai város
Delhitől keletre. 33. Rangjelző előtagi£LÍIj§ágállandó, azonos
műfajú cikke, témaköre. 37. Fa lijyéíz^JAlcFpqpermárka. 43.
Zabolátlan. 45. Szigetlakó európaÉnép tagja. 46;."Követni kezd!
'x F E . < j
Erőgyűjtés Csanádpalotán, az iskolai szünetben. Matekóra követ- 47. Lóerő, röv.
Fotó: Gyenes Kálmán SZERDAI rejtvényünk helyes me^tése:4íSrókatonának gödény a pajtása; Kérdés nélkül szégyen a felelet.
kezik!

Az Országgyöféai Könyvtár
állományából törölve

FRANCIA BELYEGZO
ABOLGÁRNÁL
A röszkei határátkelőhelyen közokirat-hamisítás miatt egy bolgár férfit fogtak el, hamis francia
átléptető bélyegzőlenyomatot találtak nála. Az utas a bélyegzőlenyomatot franciaországi tartózkodásának legalizálására akarta
felhasználni. A bolgár állampolgárt visszairányították
Szerbia-Montenegró területére.
LESZERELTE A TÜJCRÖT
Szegeden, a Zsitva soron parkoló
Volkswagen Transporter bal oldali tükrét leszerelte egy ismeretlen. A tolvaj szakszerű munkát
végzett.
HORDOZTA
A SZÁMÍTÓGÉPET
Szeged belvárosában, egy Tisza
Lajos körúti irodából 600 ezer forint értékű hordozható számítógépet lopott el ismeretlen tettes.
SZERSZÁMOK
ÉS KERÉKPÁROK
Szegeden, egy Vedres utcai ház
szerszámtárolójába jutott be tolvaj, aki különböző szerszámokat
vitt magával. Egy Gerle utcai ház
melléképületéből pedig három
hegyi kerékpárt loptak el. A kár
100 ezer forint.

