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RENDELJE MEG LAPUNKAT
ÉS AJÁNDÉKOT KAP!

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)
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16 színes oldal
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Friss helyi sztorik
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Hétvégi sportösszefoglalé
Humor, keresztrejtvény
Helyi aktualitások
Program- és műsorajénlé
Nyereményjátékok
VASÁRNAP IS HÁZHOZVISSZÜK
vagy keresse az újságárusoknál!

a>
A VASÁRNAPI KÉZBESÍTÉST A Z ALÁBBI TELEPÜLÉSEKEN
ÉS VÁROSRÉSZEKEN TUDJUK BIZTOSÍTANI
Algyő, Apátfalva, Baks, Baktó, Balástya, Béketelep, Bordány, Csanádpalota, Csongrád, C)eszk,
Domaszék, Forráskút, Földeák, Gyálarét, Hódmezővásárhely, Kecskéstelep, Kiskundorozsma,
Kistelek, Kiszombor, Klebelsbergtelep, Kövegy, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mártély,
Szentmihály, Mindszent, Mórahalom, Ófö Ideák, Petőfitelep, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz,
Szeged, Szentes, Szőreg,Tápé, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Külterületre vasárnap nincs kézbesítés
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TÉMÁINKBÓL
SZIGORÚBB PONTRENDSZER
Ittas vezetésért hét, vezetés
közben kézben tartott
mobiltelefonért pedig egy
büntetőpont jár mától. Április
1 -jétől szigorúbb pontrendszert •
vezetett be az Országos
Rendőr-főkapitányság.
3. oldal
NAGYBANI SPORTKÉRDÉS
Az önkormányzat 600 millió
forintos fejlesztést tervez a
dorozsmai nagybani piacon
magántőke bevonásával. Mivel a
létesítmény a focipálya felé
terjeszkedik, a sportkör
hozzájárulására is szükség van.
5. oldal
ÁPRILISTÓL FOLYAMATOSAN
ÚJ JÁRATOK „FAPADON"!
AMSZTERDAM, VELENCE.
DUBROVNIK. SPLIT, RÓMA

5990 Ft

-tói/egy irány!

MÁR MOST FOGLALJON,
HOGY A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!
MORTON'S - NEM CSAK A LEGNAGYOBB!
MORTON'S Légi Utazási Iroda
Szeged, Petőfi S. sgt. 7.,
62/420-088 és
a Tesco Áruházban:
62/459-502
www.morton8.hu
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ERNYEI BÉLA
ÉS A TÖKÉLETES NŐ
Gondban volt a tökéletes nő
leírásával Ernyei Béla - derül ki
lapunk interjújából. A színész
első könyve, a 11 ezer eladott
példányt maga mögött tudó
Curva Pericolosa kapcsán
látogatott Szegedre.
Bizalmasan

A minisztereinek
ígérete szerint
az M5-es autópálya

DHO

nap múlva ér Szegedre!
www.delmagyar.hu

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

Repülőgépet neveznek el
Szent-Györgyi Albertről
A szegedi Nobel-díjas tudósról, Szent-Györgyi Albertről
nevezik el a Malév egyik gépét. A keresztelőt hétfőn tartják a fővárosban. A légitársaság történetében első alkalommal adnak nevet egy repülőgépnek.
A Malév 767-200-as Boeing
típusú gépét - amely rendszeresen New Yorkba és Torontóba szállítja Budapestről az
utasokat - hétfőn délelőtt ünnepség keretében Szent-Györgyi Albertről, a szegedi származású, az Amerikai Egyesült
Államokban elhunyt tudósról
nevezik el. Szent-Györgyi magyarországi
tevékenysége
alapján kapta meg 1937-ben
az élettani-orvosi Nobel-díjat
a C-vitamin felfedezéséért, s
1986-ban, 93 éves korában
halt meg. A gép oldalát a tudós portréja díszíti majd, az
utastérben fotóit helyezik el, a
hosszú tengerentúli utak során pedig Szegedről és a professzorról szóló rövidfilmeket
vetítenek majd. Az utasokat
vagy C-vitaminnal, vagy szegedi paprikával ajándékozzák
meg.
A Malév sajtószóvivője,
Krebsz Adrién lapunknak elmondta, a nemzeti légitársaság kiemelten fontosnak tartja nemzeti kincseink, értékeink megbecsülését. Ezért dön-

tött úgy a társaság menedzsmentje, hogy tisztelegve a magyar tudósok, kutatók által elért eredmények előtt, repülőgépeit róluk nevezi el. Hozzátette: Szent-Györgyi Albert

egész élete, a tudomány iránti
alázata olyan érték, amellyel
hozzájárult az egész emberiség jövőjéhez, s ez köszönetet
érdemel. A Malév számára
megtiszteltetés, hogy Szent-

Folytatódik a szegedi egyetemi nagyberuházás, a Draskovics-csomag
megszorításai nem érintik az Ady téri Tanulmányi és Információs
Központ építését - mondta el lapunknak Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora. Sőt: a többféle funkciójú háznak már az
igazgatóját is kinevezték Majó Zoltán személyében, aki jelenleg is
dolgozik az oktatási, kongresszusi, hallgatói terek kialakításán. Szeptember 4-én már az új épületben tartják meg a tanévnyitót. Az elmondottakat az Oktatási Minisztérium sajtóosztályán is megerősítették.
•Információink szerint a tegnapi kormányülésen is téma volt a szegedi egyetemi beruházás, marad a tervezett határidő.

felállt az akkori testület, új vezetőre volt szüksége a falunak.
Kis Nándor 2000. szeptember
3. óta kormányozta a települést, miután a rendes helyható-

Folytatás a 3. oldalon

Bővebben a 3. oldalon

A szegény emberek forintjaiért versenyeznek az üzletek

Egy árban kapható
a kilós és az új ruhanemű
A bálabutikok a kilencvenes
években élték fénykorukat, mára csak az üzletláncok élnek
meg a piacon a hasonló árakon
új holmit kínáló kínai boltok
árnyékában.

sági választásokat is megnyerte
2002-ben. Most azonban úgy
döntött, lemond tisztségéről.
Döntésének okaként a leköszönő polgármester elsősorban
egészségi állapotát
nevezte
meg, melyen megítélése szerint
sokat
rontott
az
állandó
stressz.
- A kistelepülések lehetőségei
nagyon korlátozottak - jelenti
ki Kis Nándor. - Kevesebb, mint
évi ötvenmillió forintból gazdálkodott a falu. Bár a vidékfejlesztési alapok nyújtottak némi reményt Nagytőke számára is, de
szinte reménytelen az 522 lelket számláló közösség erőteljes
fejlődése.
Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Lemondott a polgármester

Fotó: Tésik Attila

Györgyi Albert családja hozzájárult az egyik Boeing
767-200-as repülőgép elnevezéséhez.

Archív fotó

A használt ruhában profivá vált
kereskedők azt állítják, minőséget árulnak: az ő ruháikat egyszer
már mérlegre tette a piac, valamint kiállták a mosások megpróbáltatásait is. Ezzel szemben a
hasonló árfekvésű ruhaneműt
áruló kínai üzleteket felkeresők
úgy érvelnek, azért kedvelik az olcsó boltokat, mert ott legalább
„újat kapnak a pénzükért". A bálabutikok és a kínai üzletek harca
azért válik egyre élesebbé, mert
egy félkilós pulóver használtként
olykor 2-3 ezer forintba kerül,
míg ugyanezt újonnan 1500-ért
is meg lehet vásárolni.
A nyolc gyermeket nevelő Kószóné Kovács Emmának
nem
kellett elmagyarázni, miért érdekli lapunkat, hol szerzi be a
gyerekek ruhatárát. Mint mondotta, számára csak két beszerzési lehetőség létezik, az egyik a
bálabutik, a másik a kínai üzlet.
- Mindkét esetben járhatok jól
is, rosszul is, vagy sikerül kifognom, vagy pórul járok - fogalmazott.

Időközi választást tartanak Nagytőkén

Kiss N á n d o r

Kedves Olvasónk!
Nem tévedés, jól látja, ma becsomagoltuk a Délmagyarországot. Nem április elsejei tréfának szántuk a meglepetést,
komolyak a szándékaink. A hetedik napi
lapszámunkat, a mind küllemében, mind
tartalmában megújult Délmagyarország
Vasárnap Reggelt ajánljuk figyelmébe. Ha
már önnél otthon van az újság hét végén
is, erősítsük meg a barátságot, ha nem, ismerkedjen meg vele.
Az ízletes vasárnapi reggeli, s a zamatos
habos kávé mellé kínálunk alkalomhoz illő, kicsit ráérősebb olvasnivalót: a hét vége friss hírein túl érdekes emberi történeteket, izgalmas sztorikat, sportösszefoglalót, humort, keresztrejtvényt, programa j á n l ó t - 16 színes oldalon. És persze nyereményjátékokat. Kóstoljon hát bele a vasárnapi Délmagyarba is!
Legegyszerűbben úgy juthat a Délmagyarország Vasárnap Reggelhez, ha előfizeti az újságot, hiszen akkor a napilaphoz
hasonlóan, házhoz visszük (most ajándékot is adunk új előfizetőinknek|. Egyébként pedig keresse az újságárusoknál!
A Délmagyarország hét végén is otthon
van!

Március végéig hét gyalogost ütöttek el
Szegeden a kijelölt átkelőhelyeken. A
mérleg több mint tragikus: a gázolás következtében ugyanis ketten meghaltak,
ketten pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Szeged azért is veszélyes város, mivel
nincs elkerülő útja, itt halad át a nyugatról keletre és délre tartó járművek legnagyobb hányada.

Szent-Györgyi Albertet repülni tanítják egy algyői sportgépnél

Draskovics nem szól
közbe az Ady téren

Egészségi állapotára hivatkozva
lemondott Nagytőke polgármestere. Kis Nándor megfogalmazása szerint a megbízatása
során a faluban minden megoldatlan problémával neki kellett szembesülnie, s ezt nagyon
nehezen viselte.

Becsomagoltuk
a Délmagyart

Nincs becsülete
a zebrának

írásunk az 5. oldalon

Nagytőkén polgármestert is választanak az európai parlamenti
választások
napján,
június
13-án. Ugyanis a mai nappal lemondott tisztségéről Kis Nándor.
Nem ez lesz az első időközi
választás a település történetében, hiszen négy évvel ezelőtt
Kis Nándor időközi fordulón
nyerte el társadalmi megbízatását. Elődje, Kiss Gyula mellől

ÁRA: 70 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

A turkálás nem csupán kényszer, olykor hobbi is Fotó:Gyenes Kálmán
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EU-megállapodás alapján a kormány korlátozza a külföldiek földszerzési lehetőségeit

Májustól naprakész munkaerőpiac
Csomagok nélküli hónapokat ígér a
pénzügyminiszter. Alacsony hibahatárral dolgozó munkaügyi adatbázis bevezetéséről számolt be Burány Sándor.

mondta Burány Sándor munkaügyi miniszter. Közölte, hogy az adatbázis május
l-jétől segíti majd a munkavállalók és a
munkáltatók jobb tájékozódását.

BUDAPEST (MTI)

A kiépítés módja

Fellendülőben van a magyar gazdaság,
amit a reálgazdasági és a pénzügyi mutatók is alátámasztanak - közölte Draskovics Tibor pénzügyminiszter a szerdai kormányülés utáni tájékoztatón Budapesten.
Nem második, harmadik, kisebb vagy nagyobb csomagokra van szükség, hanem
ezt a programot kell folytatni - mondta.

EMMA, az egységes adatbázis
A kormány jóváhagyta azt a rendeletet,
amely részletesen szabályozza az Egységes
Magyar Munkaügyi Adatbázisba (EMMA)
történő bejelentési kötelezettség teljesítésének módját, illetve azt, hogy miként
kérdezhetők le adatok az adatbázisból -

Az adatbázis kiépítéséhez az országos
nyugdíjfolyósító 2002 és 2003 év végi adatait, valamint az OEP 2004. január 1. és
április 30. közötti adatait veszik át. Burány Sándor miniszter hangsúlyozta: az
adatbázissal lehetővé válik, hogy naprakész és pontos információ álljon rendelkezésre a munkaerőpiacról. A Központi Statisztikai Hivatal felmérésen alapuló adatgyűjtésénél a hibahatár körülbelül 40 ezer
foglalkoztatottat jelent, az adatbázisnál
gyakorlatilag nincs hibahatár. Az adatbázisról a 185-ös telefonszámon lehet érdeklődni, illetve kapcsolat létesíthető a
www.185.hu, valamint a www.emm a l 85.hu internetes címeken is - mondta a miniszter.

Választói névjegyzék
BUDAPEST (MTI)

A kisebbségekre vonatkozó törvények módosítása után csak
azok vehetnek részt a kisebbségi
önkormányzati
választásokon,
akik szerepelnek a kisebbségi választói névjegyzékben - közölte
Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter szerdán a
parlamentben. Ezzel a változtatással elérhető, hogy azok alakítsanak önkormányzatokat, akik
az adott etnikumhoz tartoznak -

tette hozzá a miniszter a kisebbségi önkormányzati képviselők
választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés vitáját
megnyitó expozéjában. A névjegyzékeket létrehozó bizottságok felállítására az országos önkormányzatok tehetnek javaslatot, de azokon a településeken,
ahol nem jelöltek ki ilyet, tíz ember is kezdeményezheti a névjegyzékbizottság létrehozását.

Középkori jelenetek iraki városok utcáin

Fallúdzsai bosszú
FALLUDZSA, BAGDAD (MTI/REUTER/AFP)

A szövetségesek öt katonája
vesztette életét szerdán egy pokolgépes támadás következtében, amint Bagdadtól nyugatra,
al-Anbár tartományban gépkocsin utaztak. Al-Anbár tartomány, amelyben a Szaddám Húszéin volt diktátor hívei által sűrűn lakott „szunnita háromszög", azon belül Fallúdzsa és
Ramadi város is fekszik, az elmúlt év során gyakran volt amerikaiak elleni támadások színhe-

lye. Bagdadtól nyugatra, Fallúdzsában egy másik incidens során a felkelők két gépkocsira támadtak. Az utasokat felgyújtották, egy szemtanú szerint a tömeg utcákon át vontatta megcsonkított holttestüket, majd
felakasztotta. Egy utast közben
kirángattak a járműből és „győzelmi táncot jártak körülötte".
Szemtanúk szerint a gerillák kézifegyverekből nyitottak tüzet a
terepjárókra. Más források szerint a gépkocsikban nyolc külföldi utazott.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló rendelet módosítása nyomán április
l-jétől emelkedik a lakásépítési kedvezmény összege. „Tovább emelkedik a lakásépítési kedvezmény összege, emelkedik a
lakásépítési kedvezményt megelőlegező
kölcsön igénybevételének korhatára, valamint a kölcsön igénybe vevője hosszabb
határidőre vállalhatja gyermekeinek megszületését" - közölte a kormányszóvivő. A
lakásépítési kedvezményről elmondta,
összege egy gyermek után 800 ezer, két
gyermek után kétmillió, három gyermek
után hárommillió 200 ezer, míg négy
gyermek után négymillió forintra emelkedik.

Csökkennek a gyógyszerárak
A kormány döntése értelmében április
l-jétől 15 százalékkal csökkennek a
gyógyszerárak. „A kormány felszólította a
gyártókat, hogy promóciós költségeik terhére 15 százalékkal csökkentsék a gyógy-

szerárakat a 600 forintnál drágább készítményeknél" - mondta a kormányszóvivő.
A döntés eredményeképpen 8300 gyógyszer térítési díja csökken. A kormány nem
tart gyógyszerhiánytól.

Földtulajdonszerzés
Az EU-val kötött megállapodás értelmében a kormány elfogadta azt az előterjesztést, amely korlátozza az uniós állampolgárok magyarországi földtulajdonszerzésének lehetőségét. „A földtulajdonszerzés
feltétele, hogy a tagország állampolgára
legalább három éve folyamatosan és jogszerűen lakik Magyarországon, a tulajdonszerzést megelőző három évben itt folyamatosan mezőgazdasági tevékenységet
folytatott, emellett Magyarországon önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként
letelepszik és a termőföldet más célra
nem hasznosítja" - közölte Gál J. Zoltán
szóvivő a kormányülést követő sajtótájékoztatón..

A Kulcsár Attila-ügy fejleményei és hullámai

Hét újabb banki feljelentés
Belátható ideig naponta számolhatunk be a Kulcsár-ügy
újabb fejleményeiről. Tfegnap
kiderült, hogy tíz személyt érintő, hét új feljelentéssel próbál a
kárvallott pénzintézet az elsikkasztott összeg nyomára bukkanni.
BUDAPEST (MTI)

A Kulcsár Attila elleni gyanúsításban szereplő cselekmények
akkor is bizonyíthatóak, ha a
gyanúsított nem tesz vallomást közölte az ORFK bűnügyi igazgatója a Magyar Televízió Napkelte
című műsorában szerdán. „Az
kétségtelen, hogy a vallomása
sok mindent hozhatna is, de ettől függetlenül, hogy ő tesz vallomást vagy nem tesz vallomást,
ez a cselekmény bizonyítható" mondta Ferenczi László.
•
Kulcsár Attila hallgat, mert ehhez a védekezés során joga van,
azonban ezt az elhatározását bármikor megváltoztathatja - közölte a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztással és
más bűncselekményekkel gyanúsított befektetési tanácsadó
ügyvédje szerdán a Magyar Televízió Napkelte című műsorában.
Kulcsár Attila „azért hallgat,

TYapp Zoltán rendőr törzszászlós, a Kulcsár Attila-ügy előadója

MTI Telefotó: Kovács Attila

mert ez a védekezésének a joga"
- mondta Bánáti János ügyfeléről, akit kedden hoztak haza Magyarországra, miután kiadatásához az osztrák hatóságok hozzájárultak.
Bánáti János ügyvéd az MTI
érdeklődésére késbőbb elismerte:
amikor Kulcsár Attilát meggyanúsították, feltették a volt befektetési tanácsadónak a kérdést,
hogy él-e a gyanúsítás ellen el-

A vád: kémkedésben való bűnrészesség

K. Sándor felelni fog
KARLSRUHE, KOBLENZ (MTI/AFP)

A vérszomjas fallúdzsai

tömeg

MTI Telefotó/AP/Halid

Mohammed

Az amerikai hadsereg elleni
kémkedés vádjával rövidesen a
németországi Koblenz bírósága
elé áll K. Sándor magyar származású svéd állampolgár. K. Sándor
1956-ban Svédországba távozott,
és 1965-ben kapott svéd állampolgárságot. A frankfurti repülőtéren tartóztatták le. Kémkedésben való bűnrészesség miatt
emeltek ellene hivatalosan vádat. K. Sándor bevallotta, hogy

1975 és 1979 között, majd 1982
és 1988 között segítséget nyújtott Clyde Lee Conrad amerikai
kémnek ahhoz, hogy az amerikai
hadseregre vonatkozó dokumentumokat juttasson el a Varsói
Szerződés illetékeseinek. Az időközben elhunyt Clyde Lee Conrad, aki a Bad Kreuznachban állomásozó amerikai csapatoknál
szolgált őrmesteri rangban, 1975
és 1988 között fontos katonai
titkokat szolgáltatott ki a magyar
titkosszolgálatnak.

lenvetéssel.
„Ügyfelem
azt
mondta, ellenvetéssel nem él,
mert részben elismeri bűnösségét" - mondta az ügyvéd.
»
Nem tették fel a nyomozók a
keddi kihallgatás során Kulcsár
Attilának azt a kérdést, hogy bűnösnek érzi-e magát, így a volt
befektetési tanácsadó nem is ismerhette be bűnösségét - közölte a rendőrség illetékese. „A büntető eljárási törvény alapján,
amennyiben a terhelt megtagadja a vallomástételt, további kérdés részére nem tehető fel" - közölte Trapp Zoltán törzszászlós,
az ügy előadója.
Emlékeztetett rá: Kulcsár Attila megtagadta a vallomást a keddi kihallgatáson, így n e m tehették fel neki a kérdést a bűnösségéről. A K and H Bank brókercégénél, a K and H Equitiesnél történt bűncselekményekről tartott
szerdai sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a bank március végén hét újabb feljelentést tett
sikkasztás és más bűncselekmények miatt.
A feljelentés tíz személyt érint,
akik között ügyfelek és nem az
ügyfélkörhöz tartozók is vannak.
A rendőrség a következő másfél
hónapban újabb gyanúsítotti kihallgatásokra készül.

RÖVIDEN
BRUTTÓ ADOSSAG
A nemzetgazdaság bruttó
adóssága 45,7 milliárd euróra
emelkedett 2003 végére, a III.
negyedévi 43 milliárd, illetve a
II. negyedévi 40,2 milliárd
euróról - közölte az MNB. A
nettó adósság 2003 negyedik
negyedévének végére 19,3
milliárd euróra emelkedett, a
harmadik negyedév végi 17,7
milliárd euróról.
GYÁLIG INGYENES?
Az MSZP azt kéri a kormánytól,
legyen ingyenes az M5-ös
autópálya Gyálig tartó szakasza;
Gy. Németh Erzsébet és Mester
László szocialista országgyűlési
képviselők kifejtették, Gyál és
környéke az M5-ÖS autópályán
keresztül nem közelíthető meg
anélkül, hogy ne kellene
matricát vásárolni, ezért az
autók, köztük a kamionok és
teherautók inkább Budapest
XVIII. kerületén keresztül
közelítik meg a települést.
TÍZEZER MAGYAR
Több mint kétszáz magyar
zarándokcsoport, csaknem
tízezer magyar jelezte, hogy részt
vesz a Népek zarándoklata
elnevezésű, május 21 -én
kezdődő háromnapos
eseményen, az ausztriai
Mariazellben.
TÖRVÉNYT SÉRTETT
A Legfelsőbb Bíróság jogerős
döntése szerint Magyar Bálint
oktatási miniszter törvényt
sértett, amikor 2002-ben
megtagadta a jászladányi
alapítványi iskolától a
működéséhez szükséges
OM-azonosító szám kiadását közölte Kolláth György jogi
képviselő. A Legfelsőbb Bíróság
megsemmisítette a miniszter e
tárgyban hozott határozatát, és a
Fővárosi Bíróság az alapítvány
keresetét elutasító döntését.
HÍR TV
Töröcskei István, a Hír TV Rt.
felügyelőbizottságának eddigi
tagja a Pro Aurum Vagyonkezelő
Rt.-vei és az Inforg Rt.-vei
közösen 100 százalékos
tulajdonrészt szerzett Hír TV
RT.-ben, miután a szerdai
közgyűlés elfogadta a pénzügyi
befektetők vételi ajánlatát. A
részvénytársaság elnöke a
jövőben is Borókai Gábor lesz,
míg a vezérigazgatói feladatokat
április elsejétől Fazekas Csaba, a
Hungister Rt. eddigi
vezérigazgatója látja el.

Soros és a ragasztó
KIJEV (MTI/AFP/ITAR-TASZSZ)

Ragasztóval és vízzel öntötték le
szerdán Soros György magyar
származású amerikai milliárdost
Kijevben, ahol egy emberi jogi fórumon vett részt. A terembe két
ismeretlen fiatal rontott be, és az
elnöki asztalt, ahol Soros is helyet foglalt, ragasztóval és vízzel
locsolta le. „Soros, tűnj el Ukraj-

nából, neked itt nem terem babér!" - kiáltozták. Soros György
a történtekre reagálva úgy vélte,
hogy nem egyszerű incidensről
volt szó, „valakik állnak e mögött". Az üzletember azzal vádolta meg az ukrán elnöki hivatalt,
hogy meg akart akadályozni egy
krími konferenciát, amelyet végül kedden rendben megtartottak.

Milosevics és társai nagy szerbiai diadala
BELGRAD (MTI)

A „Hága-ellenes lobbi" és a népirtással vádolt Szlotxxlan Milosevics volt jugoszláv államfő diadalának minősiti a Danasz című
belgrádi lap a szerb parlament
keddi döntését, amelynek értelmében az állam ezentúl köteles
pénzügyi támogatást nyújtani a

hágai Nemzetközi Törvényszék
(NT) vádlottjainak és családtagjainak. A liberális újság szerdai
írása szerint a jogszabály elfogadásával Jugoszlávia felbomlásának véres folyamata újabb abszurd szakaszába érkezett: a törvény újabb bizonyíték a Hága-ellenes lobbi diadalára, tekintve,
hogy az előterjesztők az ellenzéki

milosevici szocialisták és a seselji radikálisok voltak, de nevét adta hozzá a Szerbiai Demokrata
Párt és a G17 Plus is. A Danasz
emlékeztet arra, hogy eddig már
beismerte háborús bűntetteit az
„állami támogatással és garanciákkal" felruházott, Dubrovnik
lövetése miatt elítélt Miodrag fokics tábornok és az etnikai tisz-

togatásért elítélt Biljana Plavsics
volt boszniai szerb vezető. Ezentúl azonban a költségvetés terhe
lesz a többi között Szlobodan Milosevics, Vojiszlav Seselj radikális pártvezér, a vukovári vérengzéssel vádolt három katonatiszt,
illetve hamarosan a koszovói háborús bűntettekkel megvádolt
négy rendőr és katonatábornok.

Soros (jobbról) é s társai a támadáskor

MTI Telefotó/AP/Roman Ratusnij
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Eredményesek a táblabírók
Az ítélőtáblák (elállításának fő
indoka az volt, hogy gyorsuljon
az ítélkezés, ne kelljen éveket
várni, amíg pont kerülhet az
ügyek végére. A Szegedi ítélőtábla az egyik legeredményesebb az országban.
Összbírói értekezleten tekintették át tegnap Szegeden az
ítélőtábla eddigi működését. A
tanácskozáson részt vett Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság (LB) és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT)
elnöke, aki a magyar bírói
szervezet aktuális feladatairól
és a tavaly felállított ítélőtáblák működésének tapasztalatairól tájékoztatott. Kiemelte,
hogy a Szegedi ítélőtábla élenjárt az ügyhátralék feldolgozásában, m á r tavaly év végén kiderült, hogy itt a legjobb a feldolgozottsági arány. (Az eredetileg az LB-hez b e n y ú j t o t t fellebbezésekről van szó, amelyekben éppen a Legfelsőbb Bíróság leterheltsége m i a t t évekig n e m sikerült a jogerős döntésekig eljutni.)
A táblabíróság elnöke, Heidrich Gábor a következőkben öszszegezte az elmúlt évi munkát:
összesen 1660 ügy közül - amelyek többségét az LB-től kapták
meg - 1338-ban jogerős döntés
született, egyebek mellett 88 emberölési, négy halált okozó testi
sértési, ötven életveszélyt okozó
testi sértési ügyet zártak le. Született döntés emberrablási ügyben, jelentós mennyiségű kábítószerrel, valamint lőszerrel való
visszaélésben is. Összesen 173
vádlott állt a büntető tanácsok
előtt. Jobbára az ide tartozó öt alföldi megye ügyeiben hoztak íté-

Vezetünk
KORMOS

TAMAS

Félig-meddig sváb gyerek létemre többször megfordultam
már
német városokban. Kisvendéglők teraszáról nézegetve, ott valóban hatalmas kígyónak tűnik az úton haladó kocsisor. A járművek csak mennek, csak mennek, majd egyszerre
megállnak.
Ugyanis egy nénike akar átmenni a túloldalra. Míg az öreg lábak
átérnek, a kígyó csöndesen várakozik. Majd ismét elindul, mintha mi se történt volna. Nekem eleinte föltűnt, hogy a nálunk egy
csöppet fejlettebb és ezáltal biztosan „rohanósabb"
Némethonban meg tudnak állni a zebrák előtt a járművek. A sofőrök nem
dudálnak, nem integetnek, hanem szó nélkül elengedik a gyalogost. Gyanítom: ugyanezt mondhatnám
el, ha holland, svájci
vagy svéd rokonaim lennének. Ugyanis a nyugat-európai országokban, ha piros a lámpa, az még mindig olyan, mintha egy sorompó csapódott volna le a közlekedők orra előtt.
Kis hazánkban egy ideje nem így szokás közlekedni. A szerencsétlen gyalogos városi csúcsforgalomban hosszú percekig is toporoghat a járdaszélen, mire a zebrán átvágtató autósok egyike észreveszi és megáll. A vezető túráztatja a motort, ezzel is siettetve a
gyalogos átkelését. Majd kilő, hogy szinte lobog a járókelő kabátja, mint a rajtzászló. Néha teljesen mindegy, milyen színűre vált
a lámpa. Se az autóst, se a gyalogost nem érdekli, megy a dolga
után.
A magyar utakon évente több tucatnyian vesztik életüket vagy
szenvednek súlyos sérüléseket. Egy rendőrségi statisztika szerint
a Dél-Alföldön az országos átlaghoz képest most megnőtt a halesetek száma, ebben máris vezetünk, holott eddig mindig mi voltunk a pozitív példa.
A közlekedési szakember szerint a helyzet megint javulni fog,
ha megépül Szegedig az autópálya és az elkerülő út mentesíti a
várast az átmenő forgalomtól. De vajon mi a biztosíték arra, hogy
ha a kamionok elkerülik a várost, és szabad lesz a pálya a személykocsik előtt, akkor mindenki jobban fog vigyázni?
Lomnici Zoltán és Heidrich Gábor elégedett a táblabíróság munkájával
letet, de nehezebb ügyeket kapott a szegedi tábla más megyékből is. Az ítélőtábla elnöke kiemelte: korábban úgy tűnt, hogy
két-három évet is igénybe vesz a
felhalmozódott hátralék feldolgozása, mára azonban kiderült,
hogy a megfeszített munka eredményeként ez már az idén, június végére megvalósulhat. A tábla
21 bírója és jelenlegi 37 alkalma-

zottja nyári ítélkezési szünet nélkül, nem is a legjobb feltételek
között dolgozott.
A munkafeltételek nagyot javulnak, ha - a tervek szerint az
év végén - a tábla és a Fellebbviteli Főügyészség elköltözhet
a Széchenyi téri igazságügyi
palotából az új székházba, a
Sóhordó utca 5. szám alá. Az
épület felújítására közbeszer-

A legtöbb gyalogost a védett átkelőhelyen ütik el

Nincs becsülete a zebrának
Az idén március végéig hét gyalogost ütöttek el
Szegeden a kijelölt átkelőhelyeken. A gázolás
következtében közülük ketten meghaltak, ketten
pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.
A nagyvárosokban, főleg ott, ahol forgalmas főutak
is átvezetnek, a védett zebrákon sincsenek biztonságban a gyalogosok. - Földrajzi fekvése miatt Szeged ebből a szempontból „hátrányos helyzetben"
van, mivel nálunk összpontosul Nyugat- és
Dél-Európa közötti forgalom - nyilatkozta lapunknak Kónya Zsolt rendőr főhadnagy.
A városi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti
osztályvezetője szerint Szegeden a forgalom addig
nem csökken, amíg el nem készül az autópálya, illetve az elkerülő út. Addig is mind az autósoknak,
mind a gyalogosoknak figyelmesebben kell közlekedniük.
A csongrádi megyeszékhelyen 2004. január elseje és március 3 l - e között a kijelölt átkelőhelyeken
hét esetben ütöttek el gyalogost. Ketten meghaltak,
ketten pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Négyszer a járművezető volt a hibás.
A főhadnagy szerint a sofőröktől elvárható lenne,
hogy fokozott elővigyázatossággal közelítsék meg a
zebrákat, főleg az óvodák, iskolák, játszóterek és

megállóhelyek környékén. Emellett sok esetben a
gyalogosok sem veszik figyelembe a lámpa tilos jelzését és az úttestre lépnek. A legveszélyeztetettebb
helyzetben a gyermekek vannak, ezért tavaly 240
közlekedésbiztonsági előadást tartottak mintegy
hatezer általános iskolásnak.
- Néha szabályosan félek lelépni a járdáról,
ugyanis nem bízom abban, hogy a nagy sebességgel
közeledő autó meg fog állni a zebránál - panaszolta
a szegedi Lázár Gáspárné. A középkorú hölgynek
van ugyan jogosítványa, de a Belvárosban nem szeret kocsival közlekedni. Szerinte a sofőrök nagy
többsége nem tudja, mikor van a gyalogos'nak elsőbbsége. - Az a baj, hogy ha én is a volán mögé
ülök, azonnal az úttesten szerencsétlenkedő gyalogost szidom - vallotta be Lázár Gáspárné.
- Huszonhárom éve van jogosítványom és úgy érzem, biztonságosan vezetek. Ennek ellenére azért
előfordul, hogy nem állok meg a zebránál - árulta el
Nagy Dezső. A szegedi férfi úgy véli, hogy manapság egyre kevesebb autóstársa tekinti egyenrangú
közlekedőnek a járókelőket. - Sokan úgy gondolkodnak, hogy a gyalogos könnyebben megáll, mint
ők. Ezért várja meg, míg elmennek az autók - tette
hozzá.
K O R M O S TAMÁS

Fotó: Miskolczi Róbert

zési pályázaton kiválasztották
már a kivitelezőt (a cég neve
addig n e m nyilvános, amíg a
Közbeszerzési Értesítő n e m
közli), április közepén elkezdődik az építkezés. Az ítélőtábla
kezelésében lévő Takarékpénztár-palota (Széchenyi tér 7.) ingatlanrészét árverésen értékesítik.
S. E.

Torlódás
az M5-ösön
Árokba csúszott egy veszélyes
anyagot szállító török kamion
tegnap délután Kiskunfélegyháza
határában. A kamion az M5-ös
autópályán haladt és vélhetően a
vezető figyelmetlensége miatt
szaladt le az útról. Személyi sérülés nem történt, az autópálya
Kecskemét és Kiskunfélegyháza
közötti szakaszán azonban 17
órától negyed 8-ig biztonsági
okok miatt teljes útzár vol. A stop
addig tartott, amíg a tűzoltók átvizsgálták a kamionon lévő 200
literes fémhordókat, s megállapították, hogy azok egyike sem sérült meg - közölte a megyei katasztrófavédelem ügyeletese.

Repülőgépet neveznek el
Szent-Györgyi Albertről
Folytatás az 1. oldalról

A hétfői ünnepségen előreláthatóan ott lesz a tudós lánya,
Lola, unokaöccse, András és
a n n a k felesége is. Szegedet Botka László polgármester képviseli.
A Móra Ferenc Múzeum a
professzor életéről szóló, a jelenleg a Fekete Házban és az
egyetemen őrzött kiállítás anyagát is rövid időre a kormányváróba költözteti. Végh Mihály docens, a Szent-Györgyi Albert

F. K.

REPÜLNI TANÍTOTTA
Az algyői Paulisz Béla tanította repülni Szent-Györgyi Albertet. Az
1917-ben született férfi 1935-ben, a mai Cseh Köztársaság területén szállt fel először a levegőbe, ott kapott ugyanis kiképzést. Majd
az algyői reptérről rugaszkodott el egy Bücker (U-131-02-essel.
Egy korabeli interjúban büszkén mesélte, hogy egyik tanítványa
volt Szent-Györgyi Albert professzor, a C-vitamin feltalálója. Úgy
emlékszik, a tudós jól repült, sokszor szállt fel egyedül is a Bückerrel, amelyen tanult, de amikor földet ért, mindig elmondta: félt
egyedül a levegőben.

Szigorítják a rendszert

Tizennyolc büntetőpontnál
vonják be a jogosítványt
A közlekedés biztonságának javítása érdekében
mától érvényes szigorú pontrendszert vezetett be
az Országos Rendőr-főkapitányság. Ittas vezetéséért hét, vezetés közben kézben tartott mobiltelefonért pedig egy büntetőpont jár.

A gyalogos sajnos csak akkor van a legnagyobb biztonságban, ha nem jön autó

Orvos- és Gyógyszerésztudományi C e n t r u m öregdiák szövetségének elnöke arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a Malév velük, a
hagyaték ápolóival is felvette a
kapcsolatot.
A légitársaság folytatni szeretné a gyakorlatot, a jövőben
is olyan személyekről kívánja
elnevezni repülőgépeit, akik
öregbítették Magyarország hírnevét a világban. Neveket
azonban lapunk érdeklődésére
még n e m árultak cl.

Hazánkban több európai ország mintájára 2001.
január elsején vezették be a pontrendszert. Azonban jelentősen nem csökkent a személyi sérüléssel
járó balesetek száma. Ezért az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésbiztonsági szakemberei úgy
döntöttek, hogy szigorítják a rendszert.
Mától már az autósok szabálysértésért 1 -3, gondatlan bűncselekményért négy, szándékos bűncselekményért hét, több cselekmény együttes elbírálásakor pedig 1-3 büntetőpontot kapnak. Ha tizennégy pont összegyűlik, akkor az autós egy levelet
kap a rendőrségtől, amelyben önkéntes utánképzésre hívják fel a figyelmét, vezetői engedélyét pedig tizennyolc pont elérésekor automatikusan viszszavonják.
Hét pontot kap a sofőr, ha balesetnél elmulasztja a segélynyújtást, cserben hagyja áldozatát, 0,8
ezrelék fölött fogyasztott alkoholmennyisséggel ül
Illusztráció: Miskolczi Róbert a volán mögé, vag^ ha átengedi a járműve vezeté-

sét olyannak, aki ittas, vagy n e m rendelkezik jogosítvánnyal, illetve közúti veszélyeztetést követ
el.
Közúti baleset okozásáért néggyel gyarapítja
pontjai számát az autós. Három pontot kap akkor,
ha bevont jogosítványa ellenére vezet, 0,8 ezrelék
alatt fogyasztott alkoholt, jelentősen túllépi a sebességkorlátozást, megsérti az elsőbbségadás, az
előzés és a vasúti átkelőhelyen való áthaladás szabályait, vagy könnyű sérüléssel járó balesetet okoz.
Ugyancsak három büntetőpontot kap a sofőr, ha
figyelmen kívül hagyja a rendőr jelzéseit, műszakilag nem megfelelő járművet vezet, autópályán, illetve autóúton megfordul vagy tolat, a lámpa piros
jelzése ellenére áthajt a kereszteződésen, a
KRESZ-ben előírtak szerint a zebrán nem ad elsőbbséget a gyalogosoknak, megszegi az egyes tiltó
táblákat.
Az összegyűlt 18 pont miatt bevont jogosítványt
a kötelező utánképzés teljesítése és fél év eltelte
után kaphatja vissza az autós. Önkéntes utánképzéssel pedig évente egyszer csökkenthető a pontok
száma. Tizennégy pontig kilenccel, tizenöt és tizenhét pont között pedig öttel.
K.T.
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KORKÉP
DESZK. A Zoltánfy István
Altalános Iskola hetedik
osztályosai ma délelőtt
hallásvizsgálaton vesznek részt a
védőnőnél. Erre azért van szükség,
mert a gyermekek füle egyre
nagyobb károsodásnak van kitéve.
DÓC. A napokban tartott testületi
ülésen a képviselők többek között
arról is döntöttek, hogy tizenöt
telket alakítanak ki a focipálya
szomszédságában. Az
önkormányzati telkeket
hamarosan értékesítik. Emellett
Bclovai Pál polgármester
tájékoztatta az ülés résztvevőit a
Felszabadulás és a Rózsa utca
aszfaltozásának tervéről. Az
önkormányzat az idén több
pályázatot kíván benyújtani
különféle támogatásokra. így
többek között az orvosi rendelő és
a polgármesteri hivatal
tetőszerkezetének felújítására, a
művelődési ház bővítésére, az
általános iskolában új tantermek
és tornaterem kialakítására,
valamint az óvodában új konyha
és szociális helyiségek
kialakítására.
KISTELEK. Huszonöt éve
költözött az óvoda a Petőfi úti
épületbe. Ebből az alkalomból
április elseje és harmadika között
rendezvénysorozattal emlékeznek
meg a negyed évszázados
jubileumról az amúgy több mint
százesztendős múltra
visszatekintő intézményben. A
hivatalos megnyitó ma délután
három órakor kezdődik. Az
egykori óvodások holnap délután
három órakor találkoznak a Petőfi
úti épületben, majd közösen
átmennek a sportcsarnokba, ahol
játékos vetélkedőn mérhetik
össze a tudásukat. A közösségi
házban szombaton kiállítják a
mostani és az egykori óvodások
rajzait, valamint különféle óvodai
ereklyéket. A jubileumi
rendezvénysorozat az este hét
órakor kezdődő bállal zárul.

» A K T U Á L I S «

Bevételt és munkahelyeket hozott Kiszombomak az új határátkelő

A román oldalon is elkészül
Akiszombori határállomásnál egy hónap múlva megépülnek a román oldal
végleges létesítményei, gyorsabb lesz
az átkelés. A határnyitással jól járt a
falu: még a helybéli vállalkozók is
elkezdték építeni kapcsolataikat a romániai üzleti partnerekkel.
A határátkelőt, mely hetven kilométerrel rövidíti le a távolságot Temesvár felé, 2000. októberében avatták fel. Akkoriban a téli időszakban csak reggel
nyolctól délután négyig, nyáron reggel
héttől este hétig fogadta az utazókat és
csupán a személyforgalom számára
állt nyitva. Több mint egy esztendeje
viszont cjjel-nappal üzemel, ráadásul a
három és fél tonnánál nehezebb teherjárművek, azaz kisteherautók is használhatják. A helyet egyébként az átkelni szándékozók fokozatosan fedezték
fel. Tavaly már félmillióan használták,
ami az egy évvel ezelőtti létszám duplája. A határőrök statisztikái szerint az
érkezők mintegy fele román, húsz százaléka német és alig tizenegy százaléka
magyar.
- Kiszombor egyértelműen jól járt az
átkelővel - fogalmazott érdeklődésünkre Szegvári Ernőné, a falu polgármestere. Az önkormányzat az építkezés idején egyrészt jelentős helyiadó-bevétel-

SZABÓ IMRE

FEKETE KLÁRA

Fotó: Gyenes Kálmán

Pünkösdkor indul a Magyar Katolikus Rádió

Kohári kritizálja Simiczet

Értéket és mértéket ígérnek Autócsere-kérdések
Juhász Judit, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese
bízik abban, hogy nemcsak az idősebb korosztályt, de az igényesebb, változatosabb adásra vágyó fiatalokat is sikerül megnyerniük a pünkösdkor induló műsoraikkal.
- Izgalmas helyzetnek tartom
annak a filozófiának az érvényesítését, hogy a rádió nem lehet
közvetlen politikai eszköz, hanem csak és kizárólag a katoli-

kus emberek értékrendjét szolgálni kívánó médiumként működhet - mondta tegnap Szegeden Juhász Judit, a Magyar Katolikus Rádió (MKR) vezérigazga-

PUSZTAMÉRGES. A PISZ,
vagyis a Pusztamérgesi Ifjúsági
Szervezet a művelődési házban
holnap este hat órától tartja
soron következő összejövetelét.
A múltkori találkozón nagy
sikert aratott az Activity-játék,
ezért ezt most is megismétlik. A
szervezők négyfős csapatok
jelentkezését várják.

SZEGED. A Millenniumi
Kávéház (Dugonics tér 12.)
klubjában ma délután öt és este
kilenc óra között rapid
sakkversenyt rendeznek. A
tizenöt perces játékra bárki •
jelentkezhet a verseny előtt a
Tisza-parti Általános Iskolában
Herpai Józsefnénál vagy fél ötig a
helyszínen Mikó Valériánál. A
sorsolást háromnegyed ötkor
tartják.

Folytatás az 1. oldalról

oldalán, Őscsanádon lévő épületkomplexum egy hónapon belül elkészül, méghozzá uniós, azaz Phare-támogatással.
Ami a kiszombori oldal létesítményeit
illeti, már teljesen készen vannak, csak
az ivóvíz bevezetése várat még magára.

Kiszombori határátkelő román oldalán, Őscsanádon is már utolsó simításohez jutott, másrészt több tucat fiatal
kapott állást a határőrizeti kirendeltség
bővítésével. Mivel a községet a határhoz vezető út jó két éve elkerüli, az autók igazából nem növelték a környezetszennyezést, illetve a balesetveszélyt.
Információink szerint a határ román

Egy árban a kilós
és az új ruhanemű
Az olcsó távol-keleti ruhanemű ugyanis becsapós,
olykor az első mosást követően tönkremegy. A főállású családanya legutoljára két, ugyanannál az árusnál
vásárolt pulóverrel kapcsolatban tapasztalta, hogy az
egyik hordhatónak bizonyult, a másik azonban egy
hét után göbösödni kezdett. A „second hand" üzletekkel kapcsolatban elmondta, természetesen vannak törzshelyei, ahová rendszeresen jár. A gond az,
hogy sosem azt találja, amit éppen keres.
Az egymás után nyíló kínai üzletek miatt sok kereskedő kényszerült arra, hogy bezárja boltját, s így
jártak azok a bálabutikok is, amelyek a szó szoros
értelmében a rongyot árulták. Azok, amelyek olcsón, bálában, a szó szoros értelmében zsákbamacskaként hoztak be ruhaneműt az országba. Egy
huszonöt kilós bálából jó, ha öt kilót sikerült kiárulniuk. Martonosi Lajosné viszont megvetette a
lábát a kilós ruhaneműk piacán: kilenc éve családi
vállalkozásban indította első üzletét, ma már ötöt
működtet Szegeden, tavaly óta kft. formájában.
Szerinte a kínai üzletek nem jelentenek konkurenciát, de az egyértelmű, hogy a szakma túl van
már a 90-es évek elejére jellemző felfutáson, amikor is mindent el lehetett adni. Hogy neki sikerült
fejlődnie, annak az a titka - mondta el -, hogy minőségi holmit vásárol, a ruhadarabokat egyenként
válogatja ki Hollandiában. Az üzletek törzsvásárlóit zömmel a szegényebb emberek teszik ki, de sok a
tehetős hölgy is, akik hobbiból, ruhatáruk frissítése
kedvéért turkálnak.

kat végzik az állomás épületén

MÓRAHALOM. A
városközponttól hat kilométerre
lévő felújított nagyszéksósi
iskola és a mellette felépült
ökoház turistaszállásként
funkcionál. A két
létesítményhez tartozik még a
volt kisvasút rendbe tett
állomásépülete is. A Csongrád
Megyei Tisztiorvosi Szolgálat
munkatársai a napokban
helyszíni ellenőrzést tartottak és
Nagyszéksósi kulcsos ház néven
engedélyezték a turistacentrum
további működését.

RÖSZKE. Party címmel ifjúsági
játszóházba várják a fiatalokat
ma délután négy órától este tízig
a művelődési házban. A
résztvevők többek között
asztaliteniszezhetnek,
csocsózhatnak, DVD- és
videofilmeket nézhetnek, zenét
hallgathatnak, valamint számos
társasjátékot is kipróbálhatnak.
A fiatalok minden eszközt és
játékot térítésmentesen
használhatnak. A programot
tavaly decemberben szervezték
meg először. Ennek
köszönhetően a röszkei fiatalok
hasznosan tölthetik el
hétvégenként a szabadidejüket.
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Juhász Judit a fiatal hallgatókra is számít

tó-helyettese, az Antall-kormány
egykori sajtószóvivője, aki a Katolikus Házban tartott előadást
Kereszténydemokrácia - média katolikus rádió címmel. Juhász
szerint a rádió tárgyilagosan, kiegyensúlyozottan kínál híreket,
zenét, irodalmat és ismeretterjesztő műsorokat.
A Petőfi rádió régi, középhullámú frekvenciáján országosan is
fogható MKR vezérigazgató-helyettese lapunk kérdésére válaszolva elmondta, tisztában vannak vele, hogy elsősorban az idősebb korosztály fogja hallgatni az
adásaikat, ugyanakkor nem szeretnének elfelejtkezni a médiapiaci szempont célközönségnek
számító 18-49 éves korosztályról és a fiatalokról sem.
- Abban bízunk, hogy a fiatalabbak közül sok olyan hallgatót
tudunk megnyerni, akik megelégelték a kereskedelmi rádiók felszínes zenei műsorait, akiket
nem zavar, ha perceken keresztül
folyik egy tartalmas beszélgetés jegyezte meg Juhász Judit.
Juhász Judit elmondta: az
MRK az emberi méltóságot minden esetben tiszteletben fogja
tartani, függetlenül attól, milyen
eseményről tudósít.
- A katolikus szellemiség, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által jogosan támasztott
igényesség fogja áthatni a műsorainkat, legyen szó hírösszefoglalóról vagy délutáni magazinműsorról. Emellett jó néhány fundamentumot - legyen szó eutanáziáról vagy az abortuszkérdésről
- egyértelműen és egységesen
képviselünk. Ez is megkülönböztethet bennünket minden más
rádiótól - fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.
A Magyar Katolikus Rádió
pünkösd első napján indul.

Fotó: Gyenes Kálmán

Újít a Tisza rádió
MUNKATÁRSUNKTÓL

Alaposan kibővült és megújult a szegedi Tisza rádió Dózsa utcai stúdiója, amelyet tegnap ünnepélyes keretek között avatott fel Újhelyi
István szocialista országgyűlési képviselő. A Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális és Médiafejlesztő Központ tulajdonát képező, kábelen és interneten fogható rádió a szerkesztőségi és technikusi szoba mellett két
új stúdióhelyiséggel bővült. Újhelyi az avatást követő sajtótájékoztatón elmondta: örül annak, hogy az önkéntesekkel dolgozó helyi ifjúsági médiummal biztosítva van a szegedi média-utánpótlás. A szocialista politikus bejelentette: a rádió jó eséllyel pályázik arra, hogy elnyerjen egy helyi, kisközösségi frekvenciát, aminek a segitségével az
éterben is fogható lesz a Tisza rádió adása. Újhelyi hozzátette, fontosnak tartja, hogy az újjáéledt Szegedi Diákönkormányzat segítségével
a városban élő fiatalok véleménye minél több fórumon megjelenjen.
Szerinte egy ilyen rádió erre tökéletesen alkalmas.

a deszki hivatalban

Kohári Nándor szegedi fideszes
önkormányzati képviselő nem
érti, hogy a deszld képviselő-testület miért cseréli le a polgármesteri hivatal szolgálati
gépkocsiját, miközben a település önhibáján kívül forráshiányos, és az ivóvízellátással is
egyre nagyobb gondok vannak a
faluban.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Deszk képviselő-testülete nemrégiben lecserélte a Simicz József
polgármester által használt Opel
Astrát egy Volkswagen Bora személygépkocsira. Kohári Nándor
szegedi fideszes önkormányzati
képviselő tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a Fidesz deszki
szervezete nem érti, miért gépkocsivásárlásra fordítja a település az amúgy is szűkös költségvetési forrásait.
- Tavaly 78 millió, 2002-ben
74 millió forintnyi hiánnyal küzdött önhibáján kívül a falu. Ehhez képest most hitelt vesznek
fel azért, hogy vehessenek a polgármesternek egy új szolgálati
autót. Közben egyre nagyobb
gondot okoz a település ivóvízellátása. Szerintem inkább erre

kellene odafigyelni - fogalmazott
az ellenzéki politikus. A deszki
képviselő-testület a polgármesteri Volkswagen mellett egy Toyota
kisbuszt is vásárolt, amivel különböző szociális feladatokat például ebédszállítás - látnak el a
faluban.
- Ezzel a két autóval hatra bővült az önkormányzati fenntartású gépkocsik száma. Kérdéses,
hogy egy Deszk méretű településnek szüksége van-e ekkora
flottára - tette hozzá Kohári
Nándor.
- Az újonnan vásárolt Volkswagent nem csupán én, hanem
bármelyik önkormányzati képviselő használhatja, hiszen az nem
az enyém, hanem a polgármesteri hivatal tulajdona - reagált a
Kohári Nándor által elmondottakra Simicz József. Deszk polgármestere hangsúlyozta: az idei
költségvetésbe betervezték a
szolgálati autó cseréjét, tehát ez
nem jelentett plusz kiadást a falu
számára. Vízhiány pedig nincs a
faluban, s a nyári vízkorlátozás
feloldásáért az idén vagy új kutat
fúrat Deszk, vagy korszerűsítik a
meglévő kutat. - Erről még nem
döntött a képviselő-testület - tette hozzá Simicz.

Angol lord a szegedi
díszdoktorok sorában

G. SZ. L.

HÍREK
FRICZ TAMÁS ELŐADÁSA
Fricz Tamás politológus tart
előadást pénteken este 6 órától
Szegeden, a megyeháza
nagytermében, a Hajrá
Magyarok Polgári Szövetség által
szervezett Polgári Esték
rendezvénysorozat keretében.
KÉPEK A KÁROLYIBAN
A tudományegyetem Károlyi
Mihály-kollégiumában (Kossuth
Lajos sgt. 74.) képzőművészeti
kiállítás nyílt Képek a Károlyiban
címmel. A hagyományteremtő
szándékkal első alkalommal
rendezték meg a tárlatot.

A Szegedi Tüdományegyetem (SZTE) Egyetemi Tanácsa tegnapi
díszdoktoravató ülésén az egyetem Honoris Causa doktorává fogadta Lord Slynn of Hadlcyt, a Lordok Háza tagját. Lord Slynn a
díszdoktori címet kiemelkedő nemzetközi elismertségével, a jogi
karral fennálló kapcsolatával, valamint az SZTE Európa Jogi Tanszékével folytatott szoros együttműködésével érdemelte ki. Képünkön Lord Slynn átveszi díszdoktori oklevelét Rácz Béla rektorhelyettestől

Fotó: Karnok Csaba
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Időközi választást tartanak Nagytőkén

A Draskovics-csomag nem veszélyezteti a szegedi egyetemi beruházást

Lemondott
a polgármester

Folytatódik az építkezés

Folytatás az 1. oldalról

A polgármestert nagyon megviselte, hogy minden kisebb-nagyobb gonddal végül hozzá fordultak, s anyagi források hiányában ezek közül vajmi keveset tudott megoldani. A faluban a polgármesteri hivatalon kívül működik egy óvoda, s állandó helyettesítés rendszerében jutnak
orvosi ellátáshoz a lakók. Ezenkívül élelmiszerbolt, vendéglátóegység működik Nagytőkén,
ahol a legtöbben mezőgazdasági
termelésből élnek.
Tavaly ünnepelte a falu ötvenéves létét, megújult a főtér, az utcák ligetesek lettek, új utak épültek és terjeszkedett az elektromos hálózat. Kis Nándor úgy
gondolja, nincs szégyenkeznivalója. Úgy érzi: megkönnyebbült.
Három nagykorú gyermekének
és a családi gazdaságnak szentelheti most már az idejét. Emellett
továbbra is mozigépészként dolgozik a szentesi Őze Lajos Filmszínházban.
A polgármester lemondását
egyhangúan fogadta el a vele
együtt hat tagot számláló képviselő-testület néhány napja. Ta-

valy május végén próbált meg
először leköszönni Kis Nándor,
ám akkor a plénum határozatképtelensége miatt nem tudta
elfogadtatni lemondását. Képviselő-társai ezt követően rábeszélték: maradjon. Még egy esztendő sem telt el, Kis Nándor
végleg kiállt eredeti elhatározása mellett.
Staberecz Ferenc alpolgármester a történtekkel kapcsolatban
így fogalmazott: a polgármester
döntésével nem ért egyet, de elfogadja. Hogy az időközi választáson megméreti-e magát, még
nem döntötte el. Staberecz Ferenc civilben autóbusz-vezető,
foglalkozása időben kötött. A nagyon szegény település második
embere ezért nem biztos benne,
hogy teljes jelenléttel el tudná
látni a polgármesteri teendőket.
A község életében bekövetkező
változással kapcsolatban Staberecz azt is elmondta: tudomása
szerint a helyi választási bizottság azért tette az uniós választások napjára a polgármester-választást is, hogy a lehető legkisebb mértékben terhelje meg a
falu költségvetését.
BLAHÓ GABRIELLA

Fodor Zsolt négy és fél évet kapott első fokon

Elítélték a rúzsai
gyújtogató tűzoltót
A Szegedi Városi Bíróság négy és
fél év börtönre ítélte azt a rúzsai
önkéntes tűzoltót, aki szándékos gyújtogatásával százmillió
forintos kárt okozott.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az első fokú ítélet szerint Fodor
Zsolt önkéntes rúzsai tűzoltó
2000 július végétől alig egy hónap alatt legalább hat alkalommal gyújtott tüzet a településhez
közeli fenyvesekben. Tettét az elmeorvosi szakvélemény szerint
az motiválta, hogy nagyon szeret
tüzet oltani, tűzoltó egyenruhát
viselni, mert lakóhelyén megbecsülik az önkéntes tűzoltókat.
Tettéért a bíróság Fodort bű-

nösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett, különösen nagy
vagyoni hátrányt előidéző közveszély okozás bűntettében, amiért
4 év 6 hónap börtönre ítélte és 6
év évre eltiltotta a közügyektől.
A bíróság kötelezte továbbá az
önkéntes tűzoltót arra is, hogy az
ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a sértettek kárát térítse meg, emellett a 875
ezer forintnyi perköltség megfizetése is Fodor Zsoltra hárul.
A bíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és
védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan eltérő minősítésért, harmadlagosan pedig
enyhítésért fellebbezett. Az ítélet
nem jogerős.

Látványos munkát végeznek az Ady téri épület homlokzatán
A tegnapi kormányülésen eldőlt, hogy a
Draskovics-csomag, a megtakarítási intézkedések nem befolyásolják a szegedi egyetemi beruházást. Az építkezés folytatódik.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi egyetemi nagyberuházás folytatódik, a Tanulmányi és Információs Központ épül és határidőre elkészül az Ady téren - szögezte le érdeklődésünkre Szabó
Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora. Az intézmény vezetőjét azért kérdeztük, mert újsághírek szerint a pénzügymi-

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tápai Antal szobrászművész
1959-ben készítette a Halas fiú
című szobrot, amelynek ma már
csak másolata látható a liget Belvárosi híd felé eső végén. Az eredetit ellopták. Most a másolat áthelyezését tervezi az önkormányzat a liget rekonstrukciójának részeként - jelentette be a
helyszínen Kormos Tibor, a városrész szabad demokrata önkormányzati képviselője. A szobrot
a medencével együtt telepítik át
egy másik, a Ligetfürdővel szemközti parktükörbe. A tervek szerint - amelyre jövő héten a közgyűlésnek is rá kell bólintania megújul több gyalogút, padokat
és fákat is telepítenek. Mindez
15 millió forintba kerül. Ez a felújítás második üteme, korábban
a templom melletti részt rekonstruálták.
A helyszíni sajtótájékoztatón jelen volt Újszeged szociahsta parlamenti képviselője is. Újhelyi István elmondta, a város összesen
közel 30 milbó forintot fordít a liget felújítására, amelyből jut a híd

jú háznak már az igazgatóját is kineveztem
Majó Zoltán személyében, aki jelenleg is dolgozik az oktatási, a kongresszusi, a hallgatói
szolgáltatási és a tanulási terek kialakításán,
logisztikai tervezésén. Szeptember 4-én az új
épületben tartjuk az ünnepélyes tanévnyitót
- mondta a rektor.
Információnk szerint - amelyet az Oktatási Minisztérium sajtóosztályán megerősítettek - a tegnapi kormányülésen döntés
született arról, hogy a megtakarítási csomag nem érinti a szegedi egyetemi beruházást, az Ady téren az új épület a tervezett
határidőre elkészülhet.

A dorozsmai sportkör csak akkor mond le a focipályáról, ha újat kap

A Csongrád megyei közgyűlés
képviselői is részt vesznek a
Szabadság-szobor avatásán.

Hatszázmillió forintos fejlesztést tervez az önkormányzat a
dorozsmai nagybani piacon,
magántőke bevonásával. A létesítmény az elképzelések szerint a focipálya felé terjeszkedne. Ehhez azonban a helyi
sportkör csak akkor járul hozzá,
ha új pályát kap.

Mikulán László, a csanádpalotai konzervatív képviselő arra
kérte társait, hogy az aradi ünnepségen vegyenek részt. Zala
György sok
viszontagságot
megért alkotását a tervek szerint április 18-án avatják fel a
Tűzoltó téren. Mióta kormányhatározat született a tér rendezéséről, a magyar emlékmű és a
román diadalív elhelyezéséről,
ismét megindult az építkezés.

A halas fiút is áthelyezik
felőli, úgynevezett Erzsébet-kapu
helyreállítására. A harmadik
ütem 2005-ben a parképítéssel
folytatódik, amelyre 12 milbó forintot fordítanak. Hozzátette:
azért kell részletekben végezni a
felújítást, hogy ne boruljon föl
Szeged legnagyobb zöldterületé-

niszter újracsomagoltat: Draskovics Tibor
185 milliárdos valódi megtakarítást akar,
azaz a Pénzügyminisztérium nem fogadja
el egyes minisztériumok spórolási szisztémáját. Ez abban állna, hogy a beruházásokat nem halasztják el, csak a kifizetéseket.
Lapértesülések szerint az Oktatási Minisztériumnak is vannak ilyen technikái. A
Pénzügyminisztérium álláspontja viszont
az, hogy a munka elvégzésének az ideje
számít, vagyis a valódi megtakarítás a
munka elhalasztása.
- Arról tájékoztathatom az érdeklődőket,
hogy a tervek szerint épülő, többféle funkció-

Aradra
mennek

Harmincmilliót költenek az újszegedi hgetre

Az idén 15 millió forintot fordíthat az önkormányzat az újszegedi liget rekonstrukciójának második ütemére. A közgyűlés jövő héten dönt a tervekről.

fotó: Karnok Csaba

nek ökológiai egyensúlya. Arra a
kérdésre, mi lesz a Vigadó romos
épületével, a két politikus elmondta: az ingatlan magántulajdonban van, de a város megpróbál
nyomást gyakorolni azért, hogy
eredeti formájában állítsák helyre
a neves vendéglőt.

Gyepre lép a nagybani piac

A dorozsmai nagybani piac átfogó fejlesztése tavaly kora nyáron
kezdődött, amikor a 63 milliós
beruházással elkészült az új, 500
autó befogadására képes várakoztató parkoló. Ez jórészt megoldotta a környéken élők problémáit, hiszen már nem a közuta-

kon, az ott lakókat zavarva várakozhatnak a piacnyitásra a termelők. Már ekkor elhangzott: a
város a focipálya felé szeretné bővíteni a létesítményt.
Információink szerint a nagybanit üzemeltető Szegedi Vásárés Piacigazgatóságból kiválik egy
cég, amelynek feladata kizárólag
a nagybani üzemeltetése és fejlesztése lenne. Az új kft.-ben
többségi tulajdonos maradna az
önkormányzat, de a magántőke
is szerephez jutna: tulajdonostárs lehetne a növénytermesztéssel foglalkozó Floratom Kft., és a
piacon működő nagykereskedők
is. Később pedig akár a Szeged

SPORTPALYA IS KELL
Tóth József, a városrész szocialista önkormányzati képviselője
nemcsak mint városatya, hanem mint a piacot üzemeltető
Szegedi Vásár és Piacigazgatóság felügyelő-bizottságának elnöke, és mint a dorozsmai sportkört vezetője is érintett a beruházással kapcsolatban. Csak informálisan értesültem a tervekről,
részletes tájékoztatást eddig nem kaptam - mondta Tóth Józseí. Majd hozzátette: a dorozsmai sportkör csak abban az
esetben hajlandó lemondani a jelenlegi focipályáról a piac javára, ha egy új, minden igényt kielégítő, kulcsra kész pályát kap
cserébe. Ennek helyét egyébként már kinézték: a közelben lévő, korábban állatvásároknak helyet adó területet alkalmasnak
tartják a célra. Beck Zoltán, a piac fejlesztését felügyelő tanácsnok lapunkon keresztül is biztosította Tóth Józsefet: csak akkor lesz piac a focipálya helyén, ha az új sportpályát már átadták a dorozsmaiaknak.

környékén működő tész-eket,
azaz termelési és értékesítő szövetkezeteket is bevonhatnák a
tulajdonosi körbe. így a fejlesztésekhez EU-forrásokra is pályázhatna a piacot üzemeltető cég.
Az önkormányzat megszerezte
a piac melletti volt Agroker 6
ezer négyzetméteres területét, és
ha bekapcsolják a fejlesztésekbe
a focipályát is, úgy azzal újabb 3
hektárt nyer a nagybani. A tervek szerint első körben 150 millió forintért épülne egy könnyűszerkezetes raktározó- és elárusítócsarnok, a nagykereskedők
anyagi hozzájárulásával. Ennek
felépítését egyébként 1997 óta
tervezik. Közel ennyiért hajtanak végre infrastrukturális beruházásokat.
A második ütemben a piac a
szomszédos focipálya felé terjeszkedne. A sportpálya széléből
két métert már tavaly lecsíptek,
ezen keresztül közlekednek az új
parkolóból a piac belső területére
az autók. A tervek szerint a teljes
focipályát a piachoz kapcsolják,
feltöltik, és zárt tárolót, illetve
öltözőt építenek a helyén a fejlesztés második, újabb 300 millió forintba kerülő ütemében.
Az elképzelésekről árpilis 8-án,
következő ülésén dönthet a szegedi képviselő-testület a mai bejárás tapasztalatai alapján.
K.B.

Harmincnégymillió a városszéli kiskertek világítására

Villanyfény a körtöltésen túl
Augusztus végéig 269 lámpatestet szerel fel a
Démász a körtöltésen kívüli szegedi városrészek
közterületein. Baktóban 56 új fényforrás világit
majd.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Padokat is telepítenek a ligetbe, ahol megpihenhetnek az arra
sétálók

Fotó: Gyenes Kálmán

A közelmúltban kötött szerződést az önkormányzat és a Démász Rt. Szeged körtöltésen kívül eső területeinek közvilágítás-fejlesztésére. Botka László
polgármester tegnap az egyik érintett településrész,
Baktó polgárait tájékoztatta a beruházásról a Pihenő utcában, egy rögtönzött fórumon.
- Az önkormányzat szándékai szerint fejleszti, és
próbálja élhetővé tenni a kiskertes övezeteket,
amelynek első lépcsőjében számos utcát nevezett
el, lehetővé téve, hogy az itt lakók hivatalosan is

bejelentkezhessenek - mondta Botka László. Ez
543 polgárt érintett, csak Baktóban 147-en jelentkezhettek be. A polgármester hozzátette, a tervezett infrastrukturális beruházásoknak csak első
szakasza a közvilágítás javítása. Ennek keretében a
baktói kiskertekben, Subasán, a sziksói üdülőkörzetben, Tompaszigeten, a gyálaréti kiskertekben, a
szentmihályi Bodomban, a tápéi kiskertekben és a
marostői kertvárosban összesen 269 lámpatestet
helyeznek el a köztereken. A beruházás értéke öszszesen 34 millió forint. A polgármestert egyéb
ügyekről is kérdezték a baktói lakosok, akiket többek között arról is tájékoztatta a polgármester,
hogy már tervezik azt a 600 méteres útszakaszt,
amelyen a buszok eljuthatnak a kiskertek közvetlen közelébe, és így megoldható lesz a tömegközlekedés is.
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Nem volt
diszkrimináció

Egy régóta húzódó konfliktus
egyik állomása az az ombudsmani vizsgálat, amelyet a szikáncsi
általános iskolában folytattak
nemrég. Amint arról néhány
nappal ezelőtt beszámoltunk, az
intézményvezető Kis Irén és a faluban élő Sándor Józsefné közti
vita odáig fajult, hogy Sándornét
a bíróság első fokon bűnösnek
találta közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében,
az ítélet szerint ugyanis az aszszony a suli folyosóján rángatta
az igazgatónőt.
Kettejük vitájának forrása az,
hogy Sándorné szerint egyik unokáját, aki a helyi iskolába járt, roma származása miatt diszkriminálták, s ugyanez a gyanú merült
fel benne másik unokája kapcsán
is, akit a nevelési tanácsadóban
vizsgáltak meg, mielőtt iskolába
ment. Éppen ezért az asszony Kaltenbach Jenőhöz, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosához fordult.
„Vizsgálatom alapján nem állapítható meg, hogy Kis Ifén intézményvezető asszony vagy a nevelési tanácsadó munkatársai hátrányosan
megkülönböztették
volna a gyermekeket cigány származásuk miatt" - áll az ombuds-
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A magyar-román és a Bérkert utcai szomszédság

Ombudsmani vizsgálat a szikáncsi iskolában

Cigány származásuk miatt nem
érte diszkrimináció Sándorné
unokáit a szikáncsi iskolában állapította meg egy ombudsmani
jelentés, amely ugyanakkor kitért
arra is: a pedagógusok hibáztak,
amikor az egyik gyermeket baleset érte, de nem vitték őt orvoshoz, és szüleit sem értesítették.

T Ű K O R "

Búcsúzik a főkonzul

man jelentésében. A dokumentum azonban két fontos problémára is felhívja a figyelmet.
Iskolai balesetet szenvedett, elesett a jégen 2001. decemberében
a már suliba járó unoka. S bár fején egy jól látható sérülés keletkezett, a pedagógusok nem vitték őt
orvoshoz, és szüleit sem értesítették. A kislány az esést követően
négy napra kórházba került. Az
ombudsman nem tartja elégségesnek az iskola intézkedéseit, szerinte a tanárok nem jártak el megfelelő gondossággal. Épp ezért a
biztos azt kérte a polgármestertől,
hogy nagyobb körültekintésre hívja fel az oktatási intézmények vezetőit. Lázár János, a város vezetője ennek eleget is tett, mint ahogy
a nevelési tanácsadónak is jelezte
a az ombudsman által felvetett
problémát.
Ez utóbbi esetben az történt
ugyanis, hogy Sándorné másik,
még óvodás unokáját a beiskolázást megelőzően vizsgálták, s bár a
kisfiú nehezen oldódott, sírt, az
ilyen helyzetekben szokásos gyakorlattól eltérően mégsem hívták
be hozzá kint várakozó szüleit.
Épp ezért feltételezhető, hogy a
gyerek félelme, bizonytalansága
befolyásolta teljesítményét, amely
alapján a kisfiú felvételét csak kis
létszámú osztályba javasolták,
amilyen a Szántó-iskolában működik csupán a városban. Végül hogy egy helyre járjanak - mindkét gyermeket a földeáki általános
iskolába íratták be, fél év elteltével
pedig a vásárhelyi Kiss Lajos-iskolába hozták őket szüleik.
SZ. A. K.

A Passióról beszélgetnek
A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség kerekasztal-beszélgetést
szervez ma este 8 órától Mel Gibson Passió című filmje kapcsán az
SZTE Altalános Orvosi Kar oktatási épületének nagyelőadójában
(Dóm tér 13.). A beszélgetésen Benyik György katolikus teológus, Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes, Markovics Zsolt szegedi főrabbi és
Vági László filmrendező vesz részt. A szervezők a hallgatóság kérdéseire is számítanak.

Diplomataként képviselte hazáját, de ha kellett, anyakönyvvezetői szerepet is vállalt több mint
hatéves szegedi tartózkodása alatt
Andrei Oancea. A hat év után búcsúzó szegedi román főkonzul úgy
látja, egyes emberek előítéletei befolyásolhatják az eseményeket,
ám a magyar-román kapcsolat
ma jobb, mint tíz éve volt.
A szegedi román főkonzul 1997
novemberében kezdte meg munkáját, amely jóval nagyobb nyilvánosságot kapott, miután 1998. január 27-én a két köztársasági elnök, Göncz Árpád és Emil Konstantinescu jelenlétében fölavatták
a Kelemen utca 5. alatti irodát.
Andrei Oancea és munkatársai
azóta csaknem harminchatezer
ügyben jártak el. A főkonzulátus
föladata az útlevelekkel, anyakönyvi okmányokkal kapcsolatos
ügyintézés. Segíti a román állampolgárokat, amikor baleset történik velük, és részt vesz az olyan
büntetőeljárásokban, amikor román állampolgár az érintett, vagy
az elkövető.
Andrei Oancea a legutóbbi megyei közgyűlésen hivatalosan is
elbúcsúzott az itteni közélettől.
Lapunknak elmondta: azt tapasztalta, hogy a románokat
érintő hivatalos ügyekben mindig tárgyilagos, objektív volt az
eljárás. Szerinte az állami diplomácia is hasznosíthatja a határ
két oldalán működő román és
magyar önkormányzatok, megyék vezetőinek tapasztalatait,
amelyek a DKMT Eurorégió létrehozása, működtetése során
gyűltek össze. Amikor 1998

Ha jó szomszédságról esik szó, Andrei Oanceanak a Bérkert utca
is e s z é b e j u t

Fotó: Miskolczi Róbert

márciusában Kolozsváron ellopták a magyar zászlót, nem sokkal
ezután eltűnt a tábla a szegedi fő-

konzulátus faláról. A két nép civil és hivatalos kapcsolatát is
sokszor befolyásoló előítéletek-

A gazdátlan cicákra is gondolnak

Aranylemezek a Tappancsnak
Bunyós Pityu, valamint menedzsere, Bóday Pál
aranylemezeiket adták át tegnap a szegedi Tappancs Állatvédő Alapítványnak, hogy azok árából a kóbor cicákon segítsenek. Az alapítvány
munkatársai árverésre bocsátják a zenei díjakat,

a befolyó összegből pedig ketreceket vásárolnak,
vagy egy új épületrészt alakítanak ki a dorozsmai kisállatmenhelyen, hogy a kutyák mellett a
gazdátlan macskáknak is átmeneti otthont tudjanak biztosítani.

Maros-túra és fekete víz

Az árhullám kedvez a sportcélú hajózásnak
Bár a Maros teljes magyarországi szakasza sportcéllal hajózható, mégis kevesen szállnak
vízre Makó térségében. Nyaranta inkább a kenutúrák jellemzőek, ám ezt sokszor megkeseríti a Románia felől átfolyó
fekete víz.
Az egyre melegedő időjárás következtében számos kisebb árhullámra számíthatnak a közeljövőben a Maros mentén élők.
Dobi Lászlótól, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság főmérnökétől
megtudtuk: a jelenlegi, magasabb vízállás nem veszélyezteti a
vízen közlekedni vágyókat, sőt:
az akadályok mélyebbre kerülése
elősegíti a sportcélú közlekedést.
- A kisebb, marosi árhullámok
idején mélyebb a hajóút, ilyenkor
víz alá kerülnek az egyébként felszínre bukkanó homokpadok, zátonyok - fogalmazott a főmérnök,
aki azonban kiemelte: a Maros
teljes magyarországi szakaszán
hajózható, ám a kereskedelmi célú vízi közlekedés itt nem engedélyezett. A folyó vizét egyébként a
Bökénynél épült gát alacsony vízállásnál felduzzasztja, ez a hatás
jelenleg nem érvényesül.
A szabadidős vízi közlekedési
lehetőségeket elsősorban a kajakkal, kenuval túrázók használják ki, bár ők is a jobb időre
várnak. Évente többször is evezőt ragad Gábor, aki rendszerint Makótól „csorog le" a Maroson Szegedig ismerőseivel,
barátaival. Elmondta: nagyon
szép a folyó és a partvidék, kivéve a nyári hónapokat, amikor

megjelenik az úgynevezett fekete víz.
- Számtalanszor találkoztunk
már ezzel a sötét színű és rendkívül büdös uszadékkal, amely teljesen biztos, hogy Románia területéről ömlik a Marosba - monda a férfi. - A titokzatos fekete víz egyéb-

ként valószínűleg a partiumi bőrgyárak mellékterméke, ez keseríti
meg a Maros nyári vizi életét.
Legtöbbször azonban a horgászok teszik csónakjaikat a folyó
vizére, ám legtöbbjük állítja: a
versenyszintű halfogáshoz a Maros túl gyors sodrású. A folyó

A magas vízállást egyelőre nem használják ki a Maroson hajózók

egyébként elfogadhatónak minősített horgászvíz, tudtuk meg
Marinki Andrástól, a Makói
Sporthorgász Egyesület titkárától, hiszen gazdag keszegfélékben, pontyban, márnában, de
süllő és harcsa is sikerrel fogható
Makónál. Az itteni strandsza-

kasznál nyaranta gyakran lehet
találkozni jetskikkel, a vízi motorozok ugyan sok fürdőzőt zavarnak, de a rendőrség munkatársaitól nem értesültünk arról,
hogy súlyos szabálytalanság miatt eljártak volna ellenük.
I.SZ.

Fotó: Schmidt Andrea

ről azt mondja, egy-egy pillanatban mozdíthatják az eseményeket egyes emberek előítéletei, de
aki tudja, milyen volt ez a kapcsolat régen, aztán tíz éve, és milyen mostanában, az nem lehet
borúlátó. Reméli, ehhez a javuláshoz az ő munkája is hozzájárult. Ha ezután arról lesz szó a
környezetében, mennyire fontos
a jó szomszédság, most már nem
csak a magyar-román viszonylatra gondol, de a Bérkert utcára
is.
- Amikor néhány napja búcsúfogadást rendeztünk, természetesen meghívtam a Bérkert utcai
szomszédaimat, a barátaimat is
- mondja Andrei Oancea. - Nagyon sok jó élmény fűz ehhez a
városhoz, amit én tisztának,
szépnek ismertem meg. Amikor
a feleségem megbetegedett, az
orvosi ellátással is megismerkedtem, és ez is jó tapasztalatokkal
járt, nagyon jól sikerült a veseműtétje. A családom hozzászokott ehhez a városhoz. Leghamarabb a kis unokám, aki itt járt
óvodába, és nagyon gyorsan
megtanult magyarul, folyékonyan beszél mind a két nyelven.
Egyelőre nem dőlt el, hogy a román
külügyminisztériumban
milyen föladatot kap Andrei
Oancea, de a napokban megkérdezték tőle is, hol szeretne dolgozni, és még nem döntött. Utóda a szegedi főkonzulátus élén
Constantin Iuliu Aron lesz, aki
eddig a konzuli főosztály vezetője volt a román külügyminisztériumban.
b.a.

Stabat
Mater
a dómban
A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva Haydn Stabat Mater című
oratóriuma csendül fel ma este
fél 8-tól a szegedi dómban Gyüdi Sándor vezényletével a Filharmónia hangversenyén.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Filharmónia kamarabérleti sorozatainak összevont koncertjeként minden tavasszal a húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódó egyházzenei művet szólaltatnak
meg a szegedi szimfonikusok a
város valamelyik templomában,
a darabok előadásához és befogadásához legalkalmasabb szellemi
közegben. Bár az egyház szorosan vett liturgikus gyakorlatába
csak a passióelőadások tartoztak, ám ott, ahol adott hozzá az
alkalmas előadói apparátus - az
itáliai, angol és francia katedrálisokban, Salzburgban, Bécsben,
vagy a lutheránusoknál Bach
Lipcséjében - évszázados hagyomány a böjti-húsvéti időszakban
egyházzenei koncertek rendezése. A Händel- és Bach-passiók,
Rossini-művek után Szegeden
most Haydn Stabat Matere szólal meg. A kismartoni Esterházy
udvarban hivatalt vállaló zeneszerző pozíciója megerősítése érdekében vállalkozott az oratórium megkomponálására és előadására. A Stabat Mater bemutatóját 1767. április 17-én, nagypénteken tartották. A mű a kismartoni premiert követő években gyorsan elterjedt egész Európában, és máig sem vesztett népszerűségéből.
A szegedi dómban ma este
Gyüdi Sándor igazgató-karnagy
vezényletével, a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Vaszy Viktor
Kórus előadásában hallhatja a
közönség a Stabat Matert. A közreműködő szólisták: Somogyvári
Tímea Zita (szoprán), Megyesi
Schwartz Lúcia (alt), Szerekován
János (tenor) és Altorjay Tamás
(basszus).

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

Ma mindent pénzben mérnek:
nyíltlevél Búzás Péterhez
Kedves Péter!
Az interjúdat olvasva egy régi
emlék tör rám: vágjuk a vascsövet, szereljük össze a fóliaházad fűtését. Hívtál, segítettem!
Később, 94-ben, tele ötletekkel és reménnyel kezdtük az új
önkormányzati ciklust. Fél éjszakákat beszélgettünk, vitattuk meg a jövőt formáló terveinket. Társakként dolgoztunk
sokát - és remélem jól - , élveztük a demokráciát. Sokan voltunk. Eltelt néhány év és te rájöttél, hogy fárasztó az örökös
konszenzuskeresés, az alternatívák megvitatása - tudsz te a
testület nélkül is dolgozni.
Megérintett a hatalom és attól
kezdve nem társakra, hanem
alattvalókra, kiszolgálókra van
szükséged. Továbbfejlesztetted
a kádári tézist: „Aki nem ért
egyet veled, az ellenség!" Nézz
körül ma! Hol vannak azok az
értelmes, jó szándékú makói
emberek, akik korábban körülvettek? Nehéz makóivá lenni.
Aki nem itt volt gyerek, aki
nem itt nőtt föl, aki nem itt
örült a sikereknek és búslakodott a kudarcokon, az nehezen
éli meg, hogy a makóiak nyílt
szívűek, de nehezen barátkoznak. Büszkék és tudják, hogy
hazudni nem szabad.
Mondod, hogy nehezen felejted a fürdőberuházás kudarcát.
Péter, hisz te akadályoztad
meg! Lapozd föl a jegyzőkönyveket és láthatod: kértük, hogy
olyan
pályázat
készüljön,
amely megfelel a gyógyfürdő
fejlesztésének és még munkahelyet is teremt! Mára mi valósíthattuk volna meg, amit
akartunk: mi lehettünk volna a

gyógy- és wellnesképzés gyakorlati oktatóbázisa, és az nem
másutt valósult volna meg.
Kérlek, beszélgess is néha a fideszes polgármesterekkel.
De nekem fáj még a 700 milliós lakásprogramunk is, melynek keretében nyugdíjasházat,
szociális bérlakásokat és fecskeházat építhetett volna sok makói kőműves. Emlékezel, 2002
elején a minisztériumi bírálat
előtt kértelek, hogy csökkentsük az irreálisan magas négyzetméterárakat. Azt mondtad,
nem lehet és ezért sajnos nem
nyert a pályázatunk. A kormányváltás után már - láss csodát - lehetett és akkor nyertünk
is egy kisebb összeget. Sajnos a
polgári kormány iránt táplált
gyűlöleted és saját politikai ambícióid elvettek a várostól 1,4
milliárd forintot.
Tudod, ha egy hazugságot sokszor elmondanak, akkor az igazságot is többször el kell mondani. Kérlek számolj: ha a tavalyi,
az idei és a jövő évi állami támogatású beruházásokat összeadod,
akkor sem lesz az sajnos 2,7 milliárd forint. De nem baj, itt emberek élnek, s elsősorban rájuk
kell figyelni, mert szeretnének
boldogulni. Ne csapd be őket, ne
ígérj olyat, amit nem tudsz teljesíteni. Volt már ilyen eddig is
elég. Ma olyan világban élünk,
amikor mindent a pénzben mérnek: a becsületet, a tisztességet,
az őszinteséget. És nálunk sajnos
ezek az értékek ma nagyon olcsón méretnek meg. Ilyenkor a
legnehezebb embernek maradni.
Kívánom, hogy ez sikerüljön költözzön béke a szívedbe!
MAKTONOSI GYÖRGY
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
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Megoldható a panelházak felújítása 1
Gyakorló lakásszövetkezeti vezetőként tanúsíthatom, hogy a panelházak felújításának kérdése
közérdekű téma. Még szinte meg
sem száradt a nyomdafesték a
február havi Szegedi Tükör oldalán, máris ketten kérdezték tőlem: mikor nyújtunk be pályázatot panelfelújításra, illetve nem
tartok-e attól, hogy a késlekedés
miatt elesünk a soha meg nem
ismétlődő lehetőségtől? Kénytelen voltam némi türelmet kérni,
mivel a fenti lap még nem volt a
kezemben.
Azóta természetesen pótoltam
e mulasztást. Be kell látnom,
hogy a cikkben felsoroltak „arról
az oldalról nézve" valóban páratlan lehetőséget kínálnak a panellakásban lakó társasházi, esetleg
lakásszövetkezeti
közösségek
számára. Hiszen balga ember az,
aki elutasítja a pénztárcáját gyarapító, kézzel fogható tíz- és százezreket, amihez panelfelújítás
utáni nyereség formájában juthat. És potom 360 ezer forintért
panelvagyona értéke 900 ezer forinttal nőhet!
Nem vitatom, okozhat némi
megelégedettséget az is, hogy a
felújítástól kezdve, többet érő lakásablakomból szemlélhetem az
önkormányzat által egyidejűleg
rendbe tett, esztétikusabb társasházi környéket, a kijavított járdákat, a felújított zöldfelületet.
Igaz is: miért kell egyikkel megvárni a másikat? A sima járda, a
szép zöldövezet önmagában is javíthatná a környezetet, a lakóközösségek közérzetét. Főleg, ha
megvan rá a pénz.
A tárcákba jutó sok ezer forintra azért vissza kell térnem. Egy
közepes méretű panellakás éves
felfűtése mai áron cc. 93 ezer forintba kerül. Ennek 10-15 százalékát tudom megtakarítani. Jó
esetben tehát évi 13 ezer 500 forinttal kevesebb fűtést kell fizetni, ha 360 ezer forint önerőt és
720 ezer forint közpénzt invesztálok energiamegtakarítás céljára. De: ha a meglévő önerőmet
beteszem egy bankba, 10 százalékos kamattal, 36 ezer forint
hozamra teszek szert. Ha ebből
levonom a 13 ezer 500 forint
nem realizált megtakarítást, még
mindig én járok jól évi 22 ezer

A toronyházakban lakóknak nincs elég pénzük az épületek korszerűsítésére

500 forinttal. Ez valóban pluszpénz a tárcámba, és még a tőkém
is megmaradt.
Lássunk egy másik számtanpéldát is. Egy hatvanlakásos panelház fentiek szerinti felújításához 21 millió 600 ezer forint önerő és 43 millió 200 ezer forint
támogatás szükséges. Nálunk
egy hasonló lakás felújítási megtakarítása 1,5-4 millió forint, tehát a különbözetet a tagok egyszeri hozzájárulása révén kellene
összeszedni. Sokéves tapasztalat
alapján felelősen mondom, hogy
nincs Szegeden panelház, ahol
minden tag egyszerre fel tudja
vállalni az önerőt. Olyan is nehezen akad, ahol minden rászoruló
tag hitelképesnek bizonyul, de
erről a bankok tudnának nyilatkozni. Tehát nem szűklátókörűség, éppen ezért nem tájékozta-
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tás vagy meggyőzés kérdése,
hogy az emberek egyöntetűen
vállalják-e a havi 5-6 ezer forintos törlesztőrészietet.
Végezetül egy országos számtanpéldát említenék. A Magyar
Köztársaság 2004. évi költségvetési tervében energiamegtakarítást célzó, panelrekonstrukciós
támogatásra 2 milliárd (2000
millió) forint szerepel. Ha ebből
levonom a fővárost megillető 20
százalékot, és a maradékot elosztom 19 megye között, Csongrád
megye részesedése 84 millió forint. Ha ennek felét Szeged város
sikerrel megpályázná, hozzátenné a maga egyharmadát, a saját
erőként kalkulált 42 millió forinttal együtt pontosan 117 lakást, azaz szűkösen két hatvanlakásos panelházat sikerülne pályázati úton felújítani.

Autóbusz-pályaudvar: a balkáni állapotokat megkell szüntetni!
Nem túlzás, ha azt mondjuk,
hogy Szeged már évtizedekkel
ezelőtt kinőtte az autóbusz-pályaudvarát. Ha legközelebbi
megyeszékhelyeket, Kecskemétet, Békéscsabát megnézzük,
egyértelműen
megállapíthatjuk, hogy sokkal megfelelőbb
méretű, célszerűbb elrendezésű
és esztétikusabb pályaudvarral
rendelkeznek. Tudomásom szerint a vidéki Volán-vállalatok
közül a Tisza Volánnak van a
legtöbb távolsági járata, így különösen nyomasztó a szegedi
autóbusz-pályaudvar nem megfelelő volta. Meg merem kockáztatni azt a kijelentést is,
hogy ez a pályaudvar már az elkészülésekor sem volt - sem a
kapacitás és az elrendezés észszerűsége, sem szépsége, de
még az állékonyság szempontjából sem - kifogástalan. Sohasem elégítette ki tehát ezt a fontos, az építészeti létesítményekkel szemben támasztott
hármas követelményrendszert.
Ha tekintetbe vesszük, hogy
már évek óta rendelkezésre áll a
pályaudvar átépítéséhez, vagy
új pályaudvar építéséhez a
pénz, akkor teljesen érthetetlen, hogy miért nem történik
már valami. Erre talán az a magyarázat, hogy nincs egyetértés
a pályaudvar helyét illetően és
ez valóban fogas kérdés. Ezzel
kapcsolatban szeretnék néhány
gondolatot felvetni.
Ismeretem szerint a jelenlegi
pályaudvar felépítése előtt már
felmerült annak gondolata, hogy
a rókusi vasúti pályaudvar mellé
telepítsék az autóbusz-pályaudvart, nagyjából oda, ahova a Szeged Plaza épült. Sajnálhatjuk,

ről már sokszor lehetett hallani úgy gondolom, hogy egy rendkívül kedvezőtlen megoldás lenne.
A helyi tömegközlekedési hálózat jelenlegi, szinte teljes hiánya,
az igen szűk Bakay Nándor utcán - a megszüntetett régi 5-ös
helyett 7-es számon felélesztendő - új trolivonallal nem oldható
meg, ezért mindenképpen a
meglévő nagy kapacitású l-es
villamosvonal mellé célszerű az
autóbusz-pályaudvart telepíteni.
Arra nem tudom, hogy gondoltak-e azok, akik ide képzelik az
autóbusz-pályaudvart, hogy milyen kép fogadná az ideérkezőket; hisz ez egy lepusztult ipartelep, amelynek a látványától minA Bakay Nándor utcai telep helyett jobb lenne, ha maradna az au- denképpen meg kell óvni a várotóbusz-állomás a Mars téren
Fotó: Gyenes Kálmán sunkba érkezőket. Ennél a megoldásnál sokkal kedvezőbb lenhogy akkor a Búvár-tó okozta ne- villamosvonalnak, mint Buda- ne, ha maradna az autóbusz-álhézségek miatt elvetették ezt az pesten a metrónak, ezért meg- lomás a Mars téren. A piac szemelképzelést. Autóbusz-pályaud- győződésem az, hogy a rókusi pá- pontjából rendkívül fontos, hogy
var telepítése szempontjából egy lyaudvar melletti helynél ideáli- mellette egy igen nagy kapacitáigen fontos, talán a legfontosabb sabb helyet nem lehet találni sú személygépkocsi parkoló is léirányelv valósult volna ezzel Szegeden az autóbusz-pályaud- tesüljön, mert az egy teljesen
meg, éspedig az, hogy a Szeged var részére. Utólag mélységesen tarthatatlan állapot, ami most
városi tömegközlekedés fő ütő- sajnálhatjuk, hogy néhány évvel van. Ugyanis jelenleg sem a piacerének számító 1. sz. villamos- ezelőtt, a Plaza építésekor nem hoz, sem az autóbusz-pályaudvonal mellé került volna. Itt a jutott az illetékesek eszébe, hogy varhoz személygépkocsival érkekecskeméti és a békéscsabai el- a Plazával együtt meg kell oldani zők nemhogy parkolni, de még
rendezésekhez hasonlóan kap- az autóbusz-pályaudvar telepíté- megállni sem tudnak a szabácsolódott volna a vasúthoz is, sét is. Ha tekintetbe vesszük a lyok betartása mellett. Ez teljeami szintén nem elhanyagolható Búvár-tó környékét, az attól ke- sen balkáni állapot! Egy nagymészempont. Ha a városi tömeg- letre eső, ma is teljesen kihasz- retű személygépkocsi parkoló abközlekedési kapcsolatok szem- nálatlan jókora területet, illetve ból a szempontból is fontos lenpontjából vizsgáljuk pl. a buda- az ebben a tömbben lévő teljes ne, hogy egy itt kialakított ingyepesti autóbusz régi és meglevő területet, biztos vagyok benne, nes parkolást biztosítva megvapályaudvarait, (korábban az En- hogy azon akkor jól elhelyezhető lósulna az a nagyon egészséges és
gels téren, később a Népstadion- lett volna egymás mellett a Plaza sokak által kívánt lehetőség,
nál volt, most a Népligetnél van) és az autóbusz-állomás. Ez a két hogy a kocsit itt hagyva lehetne a
megállapíthatjuk, hogy mindig létesítmény minden szempont- város központjába jutni, nagyrészt gyalog esetleg tömegközleszorosan kapcsolódott a metró- ból jól kiegészítené egymást.
kedési eszközzel. (Több ízben
hoz. Szegedi viszonylatban legAz autóbusz-állomásnak a Voalább olyan rangja van az 1. sz. lán-telep mellé helyezése - mely- tettem az önkormányzati képvi-

selőmnek átadva írásbeli javaslatot, mely szerint nem csak itt,
hanem más, a központhoz közeli
tereken pl. a Szt. István téren,
Honvéd téren kellene ilyen parkolóhelyeket kialakítani.) Ezek a
dolgok alátámasztják azt, hogy
valóban más helyet kell találni az
autóbusz-pályaudvarnak. A vázolt fő szempontok szem előtt
tartása mellett úgy gondolom,
hogy Szegeden nincs más elfogadható alternatíva az autóbusz-pályaudvar
telepítésére,
mint a rókusi pályaudvar környéke. Mivel a Búvár-tó melletti
területre a Plazával együtt történő telepítés soha vissza nem térő
lehetőségét nem ragadtuk meg,
így már csak egy megoldás jöhet
szóba, éspedig az, hogy - az ismeretem szerint rendkívül kihasználatlan - sportpálya helyére és a végénél lévő, időnként cirkuszi sátor elhelyezésére szolgáló területre épüljön fel az autóbusz-állomás. Ezzel megvalósulhatna ez a régi, jó elképzelés.
Mindenesetre nagyon nyomatékosan szeretném felhívni az illetékesek figyelmét arra, hogy
alapos mérlegelés, a szempontok
logikus sorba állítása mellett
hozzák meg a döntésüket az autóbusz-pályaudvar elhelyezésére,
mert ezzel igen hosszú időre szólóan lehet olyat tenni, ami hozzásegítheti a várost ahhoz, hogy
ez az igen fontos személyforgalmi logisztikai rendszer a lakosság megelégedésére jól működjön, vagy éppenséggel továbbra is
egy sereg bosszúság jusson osztályrészül az utazóknak.
FEJES SÁNDOR
NYUGDÍJAS OKLEVELES
GÉPÉSZMÉRNÖK, SZEGED

Ezúton ajánlom minden érdekelt szíves figyelmébe, hogy lakásszövetkezetünk hat darab
hatvanlakásos panelházat kezel.
Ha minden érdekelt összefogna,
akár többmegyés méretű pályázati tarolásra is képesek lennénk! Ezt persze nem tesszük.
Részben azért, mert lojálisak vagyunk más, pályázni szándékozókkal. És természetesen az önkormányzati költségvetés lehetőségeivel is. (És pénzünk sincs
annyi.)
Azt azonban kérnénk, hogy
szíveskedjenek bennünket felelősen gondolkodó, saját érdekeinket felismerni, azt képviselni
is tudó, szegedi polgárokként kezelni. Ezért tehát egy szakmai és
pénzügyi körök előtt ismert, igen
szűkös pályázati rendszert ne
emlegessen senki korlátlan lehetőségként. Olyan megoldásként,
amivel csak a bugyuta társasházi
tag, és a még bugyutább lakóközösségi vezető nem tud élni.
Beszéljünk inkább őszintén,
nyíltan arról a nyomasztó, országos gondról, amit a hazai lakásállomány több mint 90 százalékának elavultsága, évről évre folyamatosan tovább pusztuló állaga jelent. A kormány tizenöt évre szóló Nemzeti Lakásügyi Programjában - erről
egyébként országos társadalmi
vita is zajlott - találhatók olyan
nagyságrendű számok, hogy országosan 600-650 ezer iparosított technológiával épített lakás
vár felújításra. Ennek költségigénye meghaladja a 2000 milliárd forintot. Ehhez képest a jelenlegi felújítási előirányzatok,
pályázati támogatások szinte
elhanyagolhatók.
Egy ideig tehát még azt kell
tennünk, mint eddig: szerény
önerőnkre támaszkodva, azt
esetenként szűkös pályázati és
egyéb támogatási eszközökkel
kiegészítve, mérsékelnünk kell
a 40 éves tégla-, illetve a 30
éves panelházak további állagromlását. Ez nem annyira lelkesítő perspektíva, mint az idézett tudósítás. De sajnos ez a
valóság.
PALATÍNUS JÓZSEF,
A TISZA LAKÁSÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ SZÖVETKEZET ELNÖKE

Egy boldog óra
Bizony mondom, szomorú a sorsuk (sorsa?) azoknak, akik nem
tudják értékelni az élet adta kis
örömöket. Az én kis életem például apró örömök sorozata. Igaz,
hogy az örömök között aztán
akad más is, de ezt most hagyjuk.
Szinte mindennap délután a
Klauzál téren át vezet az utam,
ilyenkor mindig megállok a tér
közepén (vö. Tér közepén állok...
stb.), és összehasonlítom a karórám, a Démász-központ épületének tetején levő (villany?) óra,
valamint a „buzogányos" templom toronyórája mutatta időket
(vö. szemteszt!). Sajnos gyakran
előfordult, hogy a „Démász-óra"
napokig pontatlanul vagy egyáltalán nem járt (vö. Megáll az idő,
s az égen... stb.). Nem nagy ügy,
tudom, de engem mégis boszszantott, hogy egy ilyen nagy,
közmegbecsülésnek
örvendő
cégnek nincs egy megbízható,
pontos órája. Bezzeg az Isten házának órája! Az még este is ki
van világítva, igaz, hogy a mutatókat nem lehet látni, de olyankor, gondolom, az örökkévalóság
időtlenségét mutatja nekünk,
halandóknak.
Ez volt eddig. De most az
örömtől reszkető kézzel billentyűzöm ezeket a sorokat, mert
immár hosszú-hosszú napok óta
ez a korábban labilis szerkezet
pontosan mutatja az idő múlását. Úgy ám! Köszönet és hála az
áramszolgáltatónak, hogy végre-valahára van egy olyan (idő)
mérőórájuk, amely a fogyasztók
közmegelégedésére
működik.
Csak így tovább!
MÉHES JÁNOS,
SZEGED

NŐI TAKTIKÁK ÉS PRAKTIKÁK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
NAPI M E L L E K L E T E K
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ERNYEI BELA LEGÚJABB KÖNYVE KAPCSAN A TOKELETES NOROL BESZELT

Mindenki hajtja az örök fiatalságot
Emyei Bélának pontos elképzelése
van arról, milyen a tökéletes férfi, a
tökéletes nö leírásával azonban már
gondban volt. A színész első regénye, a Curva Pericolosa az egyik legkeresettebb magyar könyv. Szegedre
is ennek kapcsán látogatott, és a

nek volt a bővített kiadása, amit Németországban adtak ki. A tavalyi
könyvem a Hölgyválasz című műsoromban elhangzott legjobb beszélgetések gyűjteménye volt, amelyek
között szerepelt például Cserháti
Zsuzsa utolsó tévés nyilatkozata is.
Első regényemet pedig öt hónappal
ezelőtt adták ki.

- Gyönyörű lett ez a város! Négy éve
voltam itt utoljára, akkor még teljesen más volt. Azt hiszem, el is
megyünk a barátnőmmel sétálni.
- Nem zavarja, ha lépten-nyomon
megnézik, esetleg összesúgnak a háta mögött, hogy „Nézd, ott az Ernyei"?
- Azt hiszem, egy közéleti szereplőnek az a dolga, hogy tudja ezt
kezelni. De szerencsésnek tartom
magam, mert úgy érzem, az emberek
szeretnek, és az utcán is így közelednek hozzám. Egyébként Pesten
rendszeresen járok metróval, bérletem is van.
- Miért?
- Mert sokkal klasszabb így közlekedni. Gyorsabban odaérek bárhova, mintha autóval mennék. Persze nem mondom, néha furcsán
szoktak rám nézni az utastársak, de
ez sem gátol abban, hogy a tömegközlekedést válasszam.

Sikk stresszesnek lenni
- ön 24 évesen vált ismertté a
Princ, a katona című filmsorozattal. Akkori kollégái közül tartja még
valakivel a kapcsolatot?
- Szinte senkivel. Régen voltak bevett helyeink, ahol összefutottunk,
de ma már az emberek nagy része
nem ér rá ezekre a dolgokra.
- És ön? Ráér ilyesmikre?
- Én „ráéretem" magam. Muszáj,
hiszen éppen azok az apróságok adnak értelmet a stresszel teli életünknek, mint hogy beülünk egy nyugodt
helyre kávézni, vagy leülünk beszélgetni valakivel. Tudni kell kikapcsolódni is. Ennek ellenére pont azt
veszem észre, hogy már egy kicsit
sikk is elfoglaltnak, stresszesnek lenni. Egyébként az írást is azért kezdtem el, mert rájöttem, hogy lenyugtat.
- Gondolom, nem csak ez motiválta.
- Természetesen nem. Az első
könyvem egy életrajz volt. Azt azért
írtam meg, mert sokan írtak rólam
már előtte, és úgy gondoltam, a saját
életemről én tudok a leghitelesebben

beszámolni. A második munkám en-

Vidéki priidéria
- A Curva Pericolosa
hatalmas
siker, már 11 ezer példányt adtak el
belőle. Sejtette volna, hogy első regénye ilyen sikeres lesz?
- Álmomban sem. Annak pedig
külön örülök, hogy elsősorban a
fiatalok veszik. Főleg nekik szól a
történet, de nem hittem volna, hogy
meg is találom őket vele. Képzelje,
láttam különböző internetes oldalakat, ahol idéznek a könyvből, vitatkoznak a szereplőkön. Nem vagyok hozzászokva ehhez a sikerhez.
Egyébként eredetileg nem is ezt a
történetet akartam megírni az első
regényemben. El is kezdtem egy másikat, csak időközben megjelentek
Magyarországon a valóságshow-k,
úgyhogy mégis e mellett döntöttem.
- Mi közük volt a valóságshow-knak ahhoz, hogy milyen történetet ír?
- Úgy gondolom, az ország, különösen a vidéki világ, nagyon prűd
volt még néhány éve. A valóságshow-k azonban rászoktatták az embereket arra, hogy az élet eddig titkolt dolgai is tartozhatnak a nyilvánosságra. Éppen ezért talán az olvasók most már könnyebben megbocsátanak a főszereplő lánynak
életvitele miatt, mint pár éve tették
volna.

Megkapni egy nőt
- Sok nő úgy fogalmaz a könyve
elolvasása után, hogy a főszereplő
fiú tökéletes. Ön szerint milyen az
ideális férfi?
- Szerintem a tökéletes férfi az,
akiről ha 10 év múlva megkérdeznék
a nőket, mit gondolnak róla, azt
mondják, sajnálják, hogy elveszítették. Olyan ember, aki tudja, hogy az a
legnagyobb dolog, ha megkaphat egy
nőt. De nem elsősorban a testét,
hanem az agyát, a szívét, magát az
embert. És tesz azért, hogy párja
boldog legyen.
- És milyen a tökéletes nő?
- Nem tudom... Talán mély érzésű
és rugalmas.
- Könyvében meglehetősen boriís
képet fest a fiatalok
párkapcsolatairól.

Beszéljünk
a durvaságról!
Sok családban probléma, hogy csúnyán beszél a gyerek: durva, sértő,
szalonképtelen szavakat használ, káromkodik. Elég-e miatta csak restellni vagy inkább pörölni kell, esetleg van lehetőség nemkívánatos szokásának megváltoztatására?
A mai gyerekek állítólag sokkal fegyelmezetlenebbek, agresszívebbek,
tiszteletlenebbek, durvább beszédűek,
mint például a két generációval korábbiak. A vehemencia láttán, a „mocskosszájúság" hallatán a nagyik elképednek, a szülők pedig magyarázkodnak és hárítanak, mondván, az okok a
gyerekekre zúduló külvilági, egyre durvuló hatásoknak a következményei. S
meglehetősen tanácstalanok, mert
többnyire se szép szavú kéréssel, se
„büntetéssel" nemigen tudják elérni,
hogy a gyerekből Időnként ne törjön fel
a mocsok. Pedig ha többet, kitartóbban, figyelmesebben és határozottabban próbálkoznának, javulna a helyzet.

borongós idő ellenére is azonnal elvarázsolta a napfény városa.

GYEREKNEVELES

Ernyei Béla: A tökéletes nő mély érzésű és rugalmas
- Manapság az a trend, hogy
gyakran változtatnak az emberek
partnert. Én ezt nagyon rossznak
tartom. Nagyanyáink még hittek az
életre szóló kapcsolatban. Ennek az
lehet a titka, ha 30 éves korunkig
keressük a párunkat. Aki ennél hamarabb kimondja, hogy megtalálta
az igazit, az szerintem csupán feladta a keresést. Én is elhamarkodottan döntöttem. Apa lettem 28
évesen, végül pedig felrúgtam 21

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

évnyi házasságot. A boldogságot
most egy 23 éves hölgy oldalán találtam meg ismét.
- Fiatal barátnője mellett nem
zavarja a kora?
- Semmi bajom a korommal, sőt:
hálás vagyok az ezzel járó tapasztalatokért. Persze mindenki hajtja az
örök fiatalságot, de amíg normális
férfiként tudok működni, addig szerintem nincs baj.
TÍMÁR KRISZTA

Már egész kicsi kortól segíteni kellene
a gyerekeket a helyes magatartás- és
beszédmód, a jó gondolkodás kialakításában, elsajátításában. Az a lurkó, akire
állandóan figyelnek, akivel folyamatosan
törődnek, akivel megbeszélik a dolgokat,
aki érzi a jó szándékot és a szeretetet, az
ha „bepróbálkozik" is az óvodában hallott szöveggel, ha el-elereszt is egy „jópofaságot", leszerelhető, ha türelmesen
elmagyarázzák neki, hogy miért mond
rosszat, csúnyát. Meg kell vele értetni,
nem elég csak tiltani, netán leüvöltve
szidni. A megbeszélés, határozott leállítást kicsi korától gyakorolni kell a gyerekkel, hogy a határok, a helyes viselkedési
formák kialakulhassanak benne. Rá kell
vezetni például arra, hogy a meggondolatlan, durva beszéddel sérteget (s ugye
neki sem esik jól, ha mások őt bántják).
Meg kell tanítani arra, hogy uralja az ingerültségét, és dühében se mondjon
csúnyákat, ne káromkodjon, ne másokra
zúdított, ronda szavakkal vezesse le az
indulatait. Rá kell döbbenteni, tévhit,
hogy ezzel bármit megold, csak kirekeszti magát a normálisabb közösségből. S
el kell magyarázni a tininek, hogy ő nem
a káromkodás, „bm-kötőszavas" stílusától lesz nagyfiú vagy nagylány, s menő
egy társaságban.
Nem könnyű! Sok szülő számára már
az gond, hogy a gyerek előtt ne káromkodjon, pedig minden itt kezdődik. S azzal folytatódik, hogy nem „osztják" állandóan a csemetét, viszont egy konkrét
esetet nyugodtan lerendeznek, ha kell,
némi büntetéssel, és aztán spongyát rá.
A túlzó büntetés, az örökös szekírozás
nem jó, azzal azt váltják kl a felnőttek,
hogy a gyerkőc átveri őket, előttük nem
káromkodik, de mögöttük biztosan, sőt
lehet, hogy éppen őket szidja, ócsárolja.
SZABÓ MAGDOLNA

Kék szeműek előnyben

Ismerd meg a férfiakat!

akik nem néznek a másik

Azok a nők, akik úgy érzik, nem ismerik ki magukat a férfiakon, vélhetően megkönnyebbüléssel
fogadják a Nagy-Britanniában megjelent könyvet,
amely 27 különböző típusú férfit mutat be, a hősies John Wayne-től a szexmentes teddy mackóig.

- Lehet, hogy a könyvben látható arcok némelyike nem tűnik csinosnak, de egész sor nő kedveli a rotweiler és a Neander-völgyi sugárzó erejét is - ismerte el dr. Whitehead. Tapasztalatait
25 éven át gyűjtötte mint egyetemi előadó,

sportvezető és kocsmagazda. A könyvben található típusok közt van az Achilles-típus, amely
Homérosz Iliászának vonzó, de nem hibátlan
hőse, akit Bili Clinton volt amerikai elnök fényképével mutatnak be. Ez a típus különösen élvezi a szexet kockázatos helyzetekben és nem éppen veszélytelen helyeken. A Murdoch-típusú
férfi önbizalommal rendelkezik és mindig előretekint a következő üzletre. Egy világ választja
el őt a Wayne-típusú férfitől, ettől a régimódi,
csendes és szolid típustól, aki a vadnyugati film
színészéről, John Wayne-ről kapta a nevét.

A kék szemű szőkéknek, ha tett ajkúak és gyermeki arcvonásokkal is szemébe, és akik izzadnak.
rendelkeznek, könnyebb soruk van, mint más embertársaiknak, mert
Összességében a megkérdeőket első pillantásra hitelesnek és megbízhatónak látják embertársaik. zettek a nőket tartják hiteleMTI

A Daily Telegraph című brit
lap legújabb kutatási eredményekre hivatkozva jelentette, hogy brit tudósok több
mint ezer felnőtt megkérdezése alapján kidolgozták a
hiteles embertípus ideálját.

sebbnek. Általánosságban a jó
Az e típushoz tartozóknak fellépéshez fontos a ragyogóan
küllemüknél fogva jobbak az tiszta cipő, a tisztára mosott
esélyeik üzleti tárgyalásokon haj és nőknél még a smink is. A
vagy bíróságok előtt. Fontos telt ajkakat mindig pozitívan
még a hitelesség szempont- ítélik meg, míg a keskeny ajakjából az állandó mosoly, vi- kal és kis szájjal rendelkezőket
szont
megbízhatatlannak - alattomosnak és kevéssé megtartják az emberek azokat, bízhatónak tartják.
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Űj randevútechnikák
A szinglik jobb eséllyel találnak maguknak társat, hála
egy új mobiltelefonos „randevútechnológiának".
MTI

A társkeresők hamarosan előfizethetnek egy olyan szolgáltatásra, amely a telefonjukban
tárolja az általuk megadott
önjellemzést és a partnerrel
kapcsolatos elvárásokat. Köztudomású, hogy a mobilhálózat cellái, az átjátszó tornyok akkor is érzékelik a hatókörükben lévő telefonokat,
amikor azokat nem használják.

Nos, ha úgy találják, hogy
több ponton is hasonló tulajdonságokat mutató magányos szívek kerültek a hatókörébe, akkor jelez nekik,
hogy hívják fel egymást.
A Serendipity szolgáltatást
(különös módon ez az angolban is ritka szó, az össze nem
párosítható tulajdonságokat
jelenti) a Massachusetts! Műszaki Egyetem kutatói fejlesztették ki, számolt be a New
Scientist magazin. A mobilszolgáltatókon múlik, hogy
meghonosítják-e saját hálózatukon az új, vezeték nélküli
összehozó szolgáltatást, de a
szakértők szerint ez már csak
idő kérdése.

a mobiltelefon?

Wm^\

A digitális forradalom szem előtt tartja a nők érdekeit és ezáltal
a férfiakét is. Mert a csábos ajkak a modern technikával
felszerelt világban sem nélkülözhetők. Legalább olyan kellemes
látványt nyújtanak, mint a Nokia 7610 típusú mobiltelefonja,
amelyet a képen látható modell tükörnek használ. Ennek az
apró készüléknek belső értékei is vannak: a rúzs által
megszépített száj megörökítésére is alkalmas
FOTÓ: MTI

Internetes
fogyókúra

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az internetes fogyókúraprogram a testsülycsökkentés
mellett a hosszú távú életmódváltást is előirányozza. A
programra ingyenesen regisztráló felhasználók öt héten
át tanácsokat, segítséget, receptekkel kiegészített étrendeket, valamint tornasorokat
kapnak.
Az öt hét alatt öt különböző menüből választhatnak a
felhasználók. A főzőcskézésre ráérők és a sietősök menüje mellett a vegetáriánusoknak, a vércukor-problémákkal élők számára, valamint
tejcukor-érzékenyeknek készült, tejmentes menü
is elérhető.
A fogyókúra sikere nem
lehet teljes megfelelő rendszeres testmozgás nélkül,
így részletes - Schobert Norbi által
összeállított
edzésprogramot is mellékelnek az étlaphoz. Az oldal
dietetikusa, Pilling
Róbert
pedig az egyénileg felmerülő kérdéseket
válaszolja
meg.

Lakásépítési kedvezmény még több családnak

•

•

Tovább emelkedik a vissza nem térítendő lakásépítési kedvezmény összege.
Kitolódik a lakásépítési kedvezményt megelőlegező

Több idő a gyermekvállalásra
A módosított rendelet értelmében 2004. április l-jétől
az első vállalt gyermeknek elég négy, a második vállalt
gyermeknek nyolc éven belül megszületnie ahhoz,
hogy a kölcsönt ne kelljen visszafizetni. Könnyebbé
válik tehát a karrierépítés és a családalapítás összehangolása, több idő jut az otthonteremtésre.

kölcsönként igénybe vevők korhatára.
•

A kölcsön igénybevevőinek hosszabb idő áll rendelkezésükre a gyermekvállalásra.

Tovább emelkedő lakásépítési kedvezmény

További juttatások a lakásépítési
kedvezménnyel kapcsolatban
Az alábbi lakásépítési kedvezménnyel kapcsolatos juttatások továbbra is érvényben maradnak:

A lakásépítési kedvezmény összege eddig is nagy segít- •
séget jelentett a gyermekes, vagy a későbbiekben gyermekvállalást tervező családoknak az új lakás építésére vagy vásárlására szánt saját erő előteremrésében.
Ezért határozotc úgy a kormány, hogy 2004. április
l-jétől — ígéretéhez híven — újra megemeli a vissza nem
térítendő állami támogatás mértékét.
•
A cámogatás mértéke a korábbiakhoz képest az alábbiak
szerint változik:
•
2002.
egy gyermek
után
két gyermek
után

200000 Ft

2003.

2004. ápr. l-jétől

500000 Ft

800000 Ft

t 200000 Ft 1600000 Ft

2000000 Ft

három
2200000 Ft 2700000 Ft
gyermek után

3 200000 Ft

négy
2400000 Ft 3 200000 Ft
gyermek után

4000000 Ft

További (ötödik, hatodik stb.) gyermek születése esetén
a kedvezmény összege újabb 200-200 ezer forinttal nő.

Bármely építtetőt megillet a kedvezményes támogatást összeg fele olyan építési munkák esetében,
amelyek eredményeként legalább ötven százalékban
tulajdonában lévő lakása, az épület alapterületének
növelése során legalább egy lakószobával bővül.
A kettő vagy több gyermeket eltartók tetőtér-beépítés
esetén is igénybe vehetik a kedvezményes támogatási
összeg 50%-át.
A három vagy több gyermeket eltartók szintén jogosulrak a kedvezmény összegének felére, amennyiben
a 2001. augusztus l-jén már tulajdonukban lévő
lakóingatlant értékesítik, és helyette nagyobb hasznos alapterületű, legalább egy lakószobával több
szobaszámú, legalább komfortos lakást vásárolnak.

A lakásépítési kedvezmény emelésének fedezecét a 2004.
évi költségvetési törvény biztosítja. Az intézkedéssel
a k o r m á n y javítani kívánja a rászoruló családok lakáskörülményeit, valamint bőviti az átlagos és átlag
alatti keresetű gyermekvállaló fiatalok otthonteremtési lehetőségeit. Mindenki lehetőséget kap arra,
hogy rendezett, kényelmes, modern európai országhoz
méltó körülmények között nevelje fel gyermekeit.

Kedvezmény még több családnak
A fiatal házaspárok egy vagy több születendő gyermek
vállalása esetén a kedvezményt megelőlegező kölcsön
formájában is igényelhetik. Az eddigiekben csak azoknak járt a támogatás, akik még nem töltötték be a 35.
életévüket. Ezzel szemben 2004. április l-jétől a fiatal
házasok korhatára 35-ről 40 évre tolódik ki, így a támogatás több család számára válik elérhetővé.

Virtuális áruház pro és kontra

A fontolva haladás jegyében
indította internetes fogyókúraprogramját a HaziPatika.com. Az immáron tizenkettedik alkalommal meghirdetett diéta nem ígér tízkilós
testsúlycsökkenést 24 óra leforgása alatt: a résztvevőknek
öt hét áll rendelkezésükre,
hogy heti egy-egy kilótól megszabaduljanak.

Gyarapodás és biztos jövő
A kormány döntése értelmében a lakás célú állami támogatásokról szóló rendelet 2004. április l-jétől a következőképpen módosul:
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Modern köztársaságot építünk

Nem csak a környék boltjaiban csemegézhetünk,
leesik a csajok álla a klubban
Akik még nem próbálták az on-line vásárlás
lehetőségeit, éppen azoktól a dolgoktól tartanak a leginkább, amelyeket az internetes
áruházakat kedvelők előnyként neveznek
meg. A látszólagos ellentmondásnak a bizalom és a tudás hiánya lehet az oka. Erre viszont csak azt lehet mondani, hogy: a puding próbája az evés...

Miért szeretem a virtuális
áruházat?
- Először is: a gyakorlott internetezők
tudják, hogy gyors, kényelmes és biztonságos.
- A monitor elé csábítják az embert a könynyen elérhető termékinformációk, az .árkedvezmények.
- Huszonnégy órás, nonstop elérhetőség.
- Az on-line vásárlással többletszolgáltatások, törzsvásárlói árengedmények járnak
együtt.
- Sokféle fizetési lehetőség közül lehet választani.
- Nem kell sok időt egy zsúfolt üzletben
tölteni, több áruházat bejárni ahhoz, hogy
sokféle termék közül választhassam ki a megfelelőt.
- Ha fotelből intézem a vásárlást, bármikor
megszakíthatom és törődhetek a gyerekkel,
nyugodtan beszélhetek telefonon a barátnőmmel.
- Nem csak a környék boltjaiban csemegézhetek, így olyan cuccokat is beszerezhetek,
amiktől leesik a lányok álla a klubban.
- Ha kint zuhog az eső és frizuraromboló szél
fúj, miközben közeleg kedvesem szülinapja,
akkor a megváltást jelentheti a netáruház az
ajándékgondra.
- Ha kevés a pénzem, akkor mindenképp
meg kell nézni az interneten található ár-öszszehasonlító táblázatokat.
- Nem áll jól a cipekedés, a posta viszont
házhoz hozza az on-line vásárolt holmit.
- A komoly webáruházak nem sajnálják a
pénzt biztonságra, honlapjaikat arról lehet jól
felismerni, hogy http helyett https-t láthatunk
website-jukon.
- Itthon még dívik az utánvétes kézbesítés,
így viszont az átvágás esélye minimális, mert
csak a csomag átvételekor kell fizetni.
- Az on-line vásárolt áru olcsóbb, mert ke-

így olyan cuccokat is beszerezhetünk,

amiktől

FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: SZÜK Ö D Ö N

vesebb munkaerőt igényel az árusítása, az
üzlethelyiség fenntartásáról nem is beszélve.

Miért nem szeretem a virtuális
áruházat?
- Szeretem személyesen megfogni, megnézni
az árut, és ez on-line vásárlás esetében nem
lehetséges.
- Tartok az on-line vásárlás negatív következményeitől, a személyes adatokkal és a banki titkosjelszóval való visszaélés lehetőségétől.
- Veszélyes, mert könnyen előfordulhatnak
adminisztratív hibák, olyan költségeket is felszámolhatnak, amiről nem tájékoztattak előre.
- A szállításért mindenképp pluszköltséget
kell fizetni és az on-line vásárlás bonyolult is
számomra. Mennyivel egyszerűbb, ha leveszem a polcról, kifizetem, hazaviszem.
- A mindent a szemnek, semmit a kéznek elv
már akkor is zavart, mikor a tini lányok figyelmeztettek rá a diszkóban. És a vásárlásnál
is ez a helyzet, még akkor is, ha a netáruház
visszavásárlási garanciát nyújt.
- Ha egyszer rákap az ember az internetes
ital- és ételvásárlás ízére, akkor nehezen állja
meg, hogy az ásványvizet is ne futárral hozassa
az ötödik emeletre. Ez a teljes eltunyuláshoz és
elhájasodáshoz vezet.
- Gyakran írják oda a szállítási idő rovatba,
hogy egy-két nap, de valójában ehhez hozzá
kell adni a csomagolás, a postai szállítás idejét.
Tehát, ha sürgősen kell valami, akkor jobb, ha
veszem a kabátom.
- Internetes vásárlásra csak a dombornyomásü, ügynevezett klasszikus hitelkártyák alkalmasak, a lapos nyomású (a kártyaszám nem
emelkedik ki a lapból) úgynevezett debit kártyákkal nem lehet a weben fizetni.
- Rejtett költségként jelentkezik a csomagolási
díj, a kezelési költség, a postaköltség, a futár borravalója. Ez biztos mindenkinek ismerős.
R. Z.-0. J. P.

Netpiacok
www.torta.hu,www.viragneked.hu, www.depo.
hu, www.fotexnet.hu,www.netpiac.hu, www.shopping.com, www.DealTime.com. Kisebb boltokat az
áru nevére vagy a kategóriára keresve lehet megtalálni. Az eBay.com honlapon nemcsak venni lehet dolgokat, hanem alkudni és licitálni Is lehet
rájuk, mint egy virtuális piactéren.

Számítógép-analfabetizmus
A német lakosság nagy arányban idegenkedik a számítógépektől. A kérdőíves felmérésen alapuló elemzés szerint
a németek 38 százalékának
semmilyen számítógépes ismerete sincsen.

Ezzel a németországi számítógépes analfabetizmus
kétszer olyan magas szintű,
mint a svédországi. Németország ezzel az adatával az
európai
középmezőnyben
helyezkedik el. A rangsor-

ban elöl állnak a skandináv
országok, míg a legnagyobb az ismerethiány Európa déli országaiban - ez
derül ki a Német Gazdasági
Intézet közzétett elemzéséből.

0-nform@tor
AZ IHM TÁMOGATÁSÁVAL
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MEGKERDEZTUKAZOLVASOT

CSÖRÖG A PANNON GSM

Megtréfál-e valakit április 1 -jen Ï

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit
újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-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.

GYERTYÁK, VIRÁGOK
A tragikus balesetben elhunyt
szegedi kisfiú édesanyja meghatódva köszönte meg az irántuk tanúsított együttérzést, a
kegyelet virágait, a kisgyermekéért gyújtott gyertyákat.

PUSKÁS ÁGNES
középiskolás,
Szegvár:
- Igen, valakit biztosan megtréfálok. Az is valószínű, hogy ez a
valaki a testvérem lesz. Tavaly
április elsején azt mondtam neki, hogy kirepültek a madarai a
ketrecből, mire gyorsan felugrott, hogy megnézze. Ttrmészetesen ott voltak. De idén is lesz
meglepetésben része.

H0R0SZK0P
Q É *

KOS: Öntől távol élő rokonának váÍratlan telefonhívása felzaklathatja
Ha házas, családi életére is kihathat a beszélgetés. Higgadtan, jézanul kezelje a
problémákat!
¿ M t BIKA: Ma mintha ólomlábon járna
*
I az idő a Bika számára. Az óra állandó nézésével nem segít a problémán! Foglalja le magát, koncentráljon feladataira!
fV^

IKREK: Tisztázza elintézetlen ügyelit! Szomszédja kedvességét könynyen félreértheti. Csupán önzetlen odafigyelésről van szó a magányos hölgy részéről.
RÁK: Pénzügyei alakulása foly^^itán
veszekedésbe keveredhet.
Valaki őszintén megmondja véleményét.
Sértődés helyett értékelje az illető bátorságát!
| L ; OROSZLÁN: Valaki felettébb türel^ * l m e t l e n ü l , Ingerülten viselkedhet
önnel. Ez felkavarhatja érzelmeit, összekuszálhatja gondolatait. Gondolkozzon józanul!
/ ^ ¡ S Z Ú Z : Ha valaki szívességet tett
önnek, mutassa ki háláját! Próbálja
valahogy viszonozni az illető kedvességét! Leleményességével biztos kitalál valami okosat!
/ Ü \ MÉRLEG: Ne kerülgesse tovább a
w w ! f o r r ó kását, bökje ki, mi nyomja a
szívét! Számos fájó ténnyel kénytelen
szembesülni. Nem futamodhat meg a problémák elől!
W
SKORPIÓ: Ha munkát keres, a
^ ¿ ' m o s t a n i állásinterjún a legkedvezőbb benyomást teheti. Igényesen válassza
ki öltözékét! Frizurája, sminkje ne legyen hivalkodó!
J k . NYILAS: Új barátokat szerezhet a
r ^ t s nap folyamán Legyen a végsőkig
rugalmas, nyitott az új, szokatlan dolgok felé! Boldogság, megelégedettség kíséri napját.
BAK: Ma különösen robbanékony.
Z J H k . 1 Többször is meggondolatlanul közli
gondolatát, nem éppen a legfinomabb modorban. Fogja vissza magát, kedves Bak!
VÍZÖNTŐ: Valaki felbosszanthatja
I viselkedésével, túlzott együttérzésével. Tartsa magát távol az illetőtől! Lehet,
hogy direkt tel akarja önt paprikázni, hogy
aztán bánja a dolgot!
2 HALAK: Idős ismerősével szemben
^ ^ ! tanúsított bizalma és nagyvonalúsága m a szertefoszlik. Olyasvalami ütheti
meg a fülét, aminek nem kéne. Fájdalmas a
csalódás.
TISZTELT OLVASÓINK! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, ho© a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményévet
Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti,
hogy neve és címe ne jelenjen meg Kéziratot
nem őrzünk meg és nem adunk vissza.

KIRÁLY DOMINIKA
iskolás, Szentes:
- Az osztálytársaimat biztosan
megtréfálom, de hogy mivel, azt az
újságban nyilván nem árulom el.
Engem tavaly ők is megvicceltek,
anúkor azt mondták, hogy elmarad
az első óra. Ereztem én, hogy valami nem egészen úgy van, inkább
megkérdeztem a tanár nénit. így
nem lett igazolatlan hiányzásom.

BODAADAM
középiskolás,
Szentes:
- A barátnőmet mindenképpen
meg akarom tréfálni. Valahogy a
tudomására akarom hozni, hogy
elütött a robogó, súlyos sérülten,
halálos betegen fekszem a kórházban és sürgősen ápolónőre
van szükségem. Kíváncsi vagyok
a reakcióra. Remélem, azonnal
hozzám siet.

BERKES IMRE
pék, Szentes:
- A feleségemet biztosan megtréfálom, de hogy mivel, azt nem
árulom el. Leginkább diákkoromban fordult elő, hogy valaki
engem viccelt meg: az osztálytársak diót tettek a székláb alá, vagy
beiekvározták a padot, effélék
fordultak elő. Gondolom a mai
fiataloknak is vannak ötleteik.

VÉRADÁS
A MediCenterben sokan vállalták, hogy vérükkel segítenek a
rászorultakon. A pozitív hozzáállás miatt a szervezők évente
két alkalommal terveznek hasonló akciót, tudtuk meg dr. Székely Lászlótól.
SZŐREG
S. K. jelezte, hogy Szőregen sok
autós nem veszi figyelembe a sebességkorlátozó táblát.

PANNON GSM

tttvt

Az élvonal

IPOLY SOR
Szegeden az Ipoly sor évek óta
húzódó forgalmi gondjait lenne
hivatott megoldani a tegnap kihelyezett néhány betonváza. J. P.
viszont jelezte, hogy a helyzet
nem változott: az autósok a füves területre felhajtva kikerülik
az akadályokat.
MOZART
A 30/328-2695-ös telefonról oltavaszi fesztivál programfüzetében nem jelezték, hogy az Egy
óra Mozarttal című műsor gyermekeknek szól. Többen azt remélték, hogy Mozart zenéjét élvezhetik egy órán át.
NYUGDÍJ
Ábrahám Bertalan szegedi olvasónk úgy véli, hogy inkább örülni
kellene, hogy a nyugdíjasok pénzét egy kicsit „megpótolja" a kormány és nem hibaként felróni azt.

POSTABONTAS

A pártok apparátusait tagságuk tartsa el!
Napjainkban az ellenzék szüntelen politikai támadásai nyomán sikerült olyan légkört teremteni az
országban, hogy vezető politikusaink által elmondottakat az állampolgárok nagy része kétkedéssel
fogadja! Ezt a hiteltelen politikai állapotot az ellenzék hatalomvesztése után, mint stratégiát indított
el és tart életben azóta is a jelenlegi kormány politikai-gazdasági intézkedéseinek lejáratása, végső célként idő előtti megbuktatása érdekében. Erre enged
következtetni az a nyilvánvaló tény is, hogy a legnagyobb ellenzéki párt minden úgynevezett állami
posztra egy-egy „elnökszakértőt" tart fenn, azzal a
kettős céllal, hogy egyrészt a kormány által kezdeményezett feladatok helyességét azonnal cáfolja,
másrészt az általuk áhított eset bekövetkezte esetén ezek a „szakértők" mint miniszterek léphetnek
elő! A jelenlegi vezetés nincs könnyű helyzetben,
mert az azóta eltelt idő gazdasági téren nem alakult
kedvezően. Másrészt szinte elviselhetetlen terhet
róttak a jelenlegi vezetésre az előző kormány túlzó
ígéretei és az új vállalásai is, melyeknek teljesítéséért, vagy elmaradásáért szintén az új vezetés lett a
bűnbak. Bár emlékezhetünk arra a kormányzati
bejelentésre, ami úgy szólt: üres kasszát vettünk át.
Az előző kormány időben belátta, hogy kormányzása alatt elkövetett hibák, be nem váltott ígéretek
miatt nincs esélye egy újabb négyévi kormányzásra, így ígéreteit a választást megelőző időszakban
annak tudatában tette, hogy úgysem neki kell azt
beváltani. Ezek az eltúlzott ígéretek ügyes lépveszszőknek bizonyultak, amelyekbe az új vezetés
akarva-akaratlan beleragadt. A nehézségeket tovább fokozták a múlt esztendei rendkívüli mezőgazdasági terméseredmények is. Nem segíti elő
gazdaságunk és az ország egyenletes fejlődését az
sem, hogy a megtermelt, előállított termékeinknek
rendszerint nincs, vagy elégtelen a piaca. Ez már a
jelenlegi vezetés szakminisztereinek nem kielégítő
erőfeszítéseit is mutatja. Példa erre a húskivitel területén bekövetkezett vélt vagy jogos zavar is. A kialakult helyzet kényszerében, az ellenzék állandó
támadási céljaként jelölt „elhibázott" pénzügyi politika miatt pénzügyminiszteri csere is történt. A

Vásárhelyi

leváltás híre után az ellenzék az általa állandóan támadott volt minisztert rögvest szárnyai alá vette,
és az új még a helyét el sem foglaló minisztert és
pénzügyi politikáját megbukottnak nyilvánította.
Az előállt nehéz gazdasági nehézségeken a kormány takarékossági programmal kíván javítani,
amit az ellenzék kapásból támad, pedig félő, hogy a
megszorítások ismét rajtunk, kisembereken csapódnak le. Kérdés, hogy mennyire járható út ez?
Mert újabban ismét a hárommillió koldus országaként emlegetnek minket, és mi is magunkat! Meglátásom szerint az állampolgárok még ezt is tudomásul vennék, ha látnák, hogy a kormány saját
magán kezdené a takarékoskodást, úgy hogy kisebb
apparátussal hatékonyabban, az állampolgárok által is érezhetően végezné a munkáját. Ha az országgyűlés kisebb létszámmal hatékonyabban, kevesebb dotációval látná el feladatát! Ha a pártok apparátusait saját tagságuk és nem az állampolgárok
adóforintjaiból tartanák fenn! Ha a környező államokban élő magyarnak mondott polgárok helyett a
saját országunkban tengődő hajléktalan, testi és
lelki sérült emberek munkához juttatását, életfeltételeinek javítását segítenék! Az ország határain
kívül élőket a jövőben jobb politikai és gazdasági
megfontolással kellene támogatni. Mert mint ismeretes egyes érintett országok az adott segítségre
úgy reagáltak, hogy annyival kevesebbet ad részükre, az állampolgári esély egyenlőségre való hivatkozással. Közeli célnak kell lenni egy olyan politikai
elhatározásnak a kormány részéről - akár támogatja az ellenzék, akár nem - , amely az ország gazdasági egyensúlyának megőrzését tartja legfőbb feladatának. Tartva azt az elvet, hogy addig takarózz,
amíg a takaród ér! Mentve ezzel az állampolgárokat az utólagos, ismételt megszorításoktól.
Ennek megléte esetén az ellenzék manőverei ellenére, a politika és a politikusok hitele megnő, gazdaságunk fejlődik majd! Az állampolgárok pedig reménységgel várják a holnapot, és nem bánkódnak a
tegnap miatt.
SOÓS JÁNOS,
SZENTES

Eredmények:

5-6. osztályosok: I. helyezett:
Vecsey Dorottya (Liszt Ferenc
Ének-Zenei Alt. Isk., felk. tanár:
Konczosné Nagynémedi Gabriella). II. helyezett: Pataki Tekla

(Kertvárosi Ált. Isk., felk. t.: Barnáné Suttai Ágnes). III. helyezett: Moldvai Tünde (Klauzál
Utcai Ált. Isk., felk. t.: Vincze
Éva).
7 - 8 osztályosok:
I. helyezett: Koncz Nikolett
(Ncmeth László Gimn., felk. t.:
Verseghyné Hillay Erika). II. helyezett: Bcnda Lilla (József Attila
Ált. Isk., felk. t.: Arnóczky Mária). III. helyezett: Borsi Dóra

(József Attila Ált. Isk., felk. t.:
Arnóczky Mária).
A 7-8. osztályos kategória
győztese regionális fordulón képviseli városunkat áprilisban Kisújszálláson, a Móricz Zsigmond
G i m n á z i u m b a n egy 3 h ó n a p o s

rendezvénysorozaton.
BACI LÁSZLÓNÉ IGAZGATÓ,
SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

HETI POLLENJELENTES
A múlt héten a Dél-Alföld levegőjének
pollenkoncentrációját a több napon át
tartó esőzés határozta meg. A hét elején
még sok virágport mértünk, a hét vége
felé e pollenszám erősen lecsökkent. Az
allergén pollenű mogyoró, éger és szil virágporszemei ugyan minden nap előfordultak a levegőben, d e alacsony pollenszámban. Várhatóan ezen a héten már
befejeződik virágzásuk.
Most a Dél-Alföldön leggyakoribb, több
helyen erdőalkotó nyárfák virágpora do-

minál, de a csúcsvirágzás nálunk csak
ezután várható. A múlt héten, a nem távoli Újvidéken, több napon keresztül is
1 0 0 0 db feletti napi nyárfapollent számláltak levegő egy köbméterében. Szerencsére a nyárfa virágporszemei nem v e szélyesek a szénanáthások számára! A
nyírfa első pollenszemeivel is találkozhattunk.
Mivel e növény virágporát tartják a
legerősebb tavaszi allergénnek, a héten
kezdődő erőteljesebb pollenszórása kap-

kérdeztük:

Megtréfál-e valakit
április l-jén?

Következő

kérdésünk:

Ült-e már
repülőgépen?
Küldje el válaszát
NEM
IGEN
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS számlázása normáltanfeverrttörtén*.

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

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

TIJRI NIKOLETT

JOÓ PETRA

Március 31., 8 óra 5 5 perc, 4 0 8 0 g. Sz.:
Huszka Mónika és Turi Zoltán (Mindszent).

Március 22., 12 óra 4 2 perc, 3 7 5 0 g. Sz.:
Ladányi Ildikó és Joó Péter (Szeged).

DOBOSÁKOS
Március 30., 12 óra 0 perc, 3 9 2 0 g. Sz.:
Kernya Anita és Dobos Attila (Dusnok)

BARÁTH ZSÓFIA
Március 30., 8 óra 3 0 perc, 2 9 3 0 g. Sz.:
Szép Réka és Baráth Antal (Szeged).

csán figyelnünk kell rá. Az utcákon, parkokban üde színfoltként előbukkantak a
Forsythia bokrok magányosan
álló
aranyló sárga virágai. E növényt sokan
aranyesőnek vagy aranyvesszőnek nevezik, pedig hivatalos magyar neve aranyfa! Bővebb Információ: www.pollinfo.
ini.hu
DR. JUHÁSZ MIKLÓS,
EUROREGIONÁLIS
POLLENINFORMÁCIÓS
SZOLGÁLAT

HUSZÁR ESZTER
Március 31., 9 óra 20 perc, 3 2 0 0 g. Sz.. Baranyai Edit és Huszár Péter (Kalocsa).

DÖME KRISTÓF
Március 31., 9 óra 8 perc, 3 7 0 0 g. Sz.: Gajdos Erika és Döme Lajos (Szeged).
MAKÓ

SALAMON MIHÁLY

DOROGI LILLA

Március 30., 15 óra 23 perc, 3 6 0 0 g. Sz.:
Terhes Szilvia és Salamon László (Algyő).

Március 30., 2 2 óra 0 perc, 3 5 0 0 g. Sz.:
Kiss Andrea és Dorogi Tibor (Nagyér).

DORKA DALMA ANITA
Március 30., 2 3 óra 2 6 perc, 3 2 5 0 g. Sz.:
Tőke Anita és Dorka Péter (Szeged).

SZABÓ MÁRTON

diáksikerek

Iskolánk rendezte meg a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar
Beszéd verseny városi (és vonzáskörzete) fordulóját az általános iskolák felső tagozatosai részére.

Mára

Március 3 1 . , 4 óra 3 0 perc, 3 0 5 0 g. Sz.:
Vizzer Hajnalka és Szabó Tibor (Szeged).

SZABÓÁDÁM
Március 30., 23 óra 3 0 perc, 2 6 0 0 g. Sz.:
Paku Éva és Szabó Péter (Makó).

HERZSÁN EVELIN
Március 31., 3 óra 3 0 perc, 2 5 0 0 g. Sz.:
Vajka Éva és Herzsán Zsolt (Földeák).
Gratulálunk!

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap Í 6 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. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől) Telefonszám: 6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
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.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
6 2 / 4 7 4 - 3 7 4 , vagy 104.

s.o.s.
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
díjmentes) 6 2 / 5 4 8 - 2 9 4

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 6 2 / 2 4 9 - 5 2 9 .

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 6 2 / 2 1 2 - 5 1 5 .

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 6 2 / 5 4 7 - 1 7 4 .

CSÜTÖRTÖK,2004.ÁPRILISI.
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csongrád mfcyii munkaügyi központ

A CSONGRÁD MEGYEI MUNKAUGYI KOZPONT
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Iskolai hirbázis
Moziműsor

ÁPRILISBAN
A NAGYKÖZÖNSÉG
SZOLGÁLATÁBAN!

aliül

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy a
nagy érdeklődésre való tekintettel a műjégpálya nyitva tartását 2004. április 13-ig meghosszabbítjuk.
Nyitva tartás:
Dátum I. ciklus
II. ciklus
III. ciklus
IV. ciklus

\ww.sxeqeds
}
VL

Programjaink:

Április 2-án, 19.40-22.00-ig:

Szépírói történetek

JÉGDISZKÓ

Fórumok
Nemzetközi sport, totóesélyek
Eseménykereső

- a z első 100 belépő GATORADE üdítőt kap ajándékba

Képeslapküldés

Április 13-án, 19.00-22.00-ig:

SZEZONZÁRÓ BULI

Hírlevél hetente kétszer

- akció: 1 db belépőjegy árán 2 fő szórakozhat!

10.00-14.00 17.00-19.00

9.00-12.00

13.00-15.00 16.00-18.00

9.00-12.00

13.00-15.00 16.00-18.00

7.00-9.30

10.00-14.00

19.40-22.00

ápr. 6.

7.00-9.30

10.00-14.00

ápr. 7.

7.00-9.30

10.00-14.00 17.00-19.00

ápr. 8.

9.00-12 .00

13.00-1S.00 16.00-18.00

19.00-21.00

ápr. 9.

9.00-12.00

13.00-15.00 16.00-18.00

19.00-21.00

ápf. 10. 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0

13.00-15.00 16.00-18.00

19.00-21.00

ápr. 11.

9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 13.00-15.00

ápr. 13.

16.00-18.00

ZÁRVA

ápr. 12.
9.00-12.00

13.00-15.00 16.00-18.00 19.00-22.00

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Lakásfelújítás 10 perc alatt?
Citibank Hitelvonal: 0 6 - 4 0 - 4 0 - 1 0 - 4 0
Citibank Személyi Kölcsönök. 10 perc alatt megtudja,
mekkora hitelhez juthat, és választ kap
az ön számára fontos kérdésekre.
-^Oi i

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza vízgyűjtőjén
az elmúlt heti csapadéktevékenység hatására a folyón árhullámok
indultak el, mely várhatóan a mártélyi hullámteret is vízzel borítja
el. Rendkívüli vízállás nem várható, azonban előreláthatólag
árvízvédelmi készültség elrendelésére lesz szükség. A Tisza folyó
az előrejelzések szerint 2004. április 7-én 670 ±35 cm-es árvízszinten
fog tetőzni.

Citibank

Grtov* öt. - C U B M . ísoport « a Ciftqroup t4%a
A Citturi Same)» MfcWo» IctóasirJUu rérv.
t«.w ^.miUk. u r r M A itVönhc.-ó omr* Sjemst»!
M4l*»64wí vft+ó frtéte» tcMtmA. A Ciiiiar* a kOctónt a hrtrttvAai Icrtetrfe ümdn. ¡ uffTOdnWtM untát*
nyúrtra. «MtKtM m x s d n r loviwá irtviláqoUláMrt Urea a ( W W MMvoMbt (06-40 40-I040,
A «oJafcKKís és <7 nöMt ««csín ramkrét ittlétem a tffcs rátemrílat amménwl« liiiunt. ír a AifOMés tiraré
iau a h»t«mMi>«M wOqsn. w a mnéiál riyrhánoi JMrtaiíerelAíí ,ar)v taiétartatúnak. THM; 2a.64%-51.59%

Horvátország-Porec Hotel Delfin:
46 100 F t / f ő t ő l
G ö r ö g o r s z á g - T o r o n i - 2 f ő s st.:
41 300 F t / h é t t ő l
O l a s z o r s z á g - J e s o l o H. I n t e r n a t i o n a l :
49 900 F t / f ő t ő l
Erdélyi barangolás: 4 nap/3 é j 48 000 F t / f ő
A u s z t r á l i a - S z i n g a p ú r : 13 n a p 649 000 F t / f ő + ill. + v í z u m

AZ ÁRVÍZ IDEJÉN AZ IVÓVÍZ-, GÁZ-, VILLAMOSENERGIA-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELNI FOG
MÁRTÉLY ÜDÜLŐTERÜLETÉN.

Előfoglalási akció április 15-ig!

A felhívás eredményéről a munkaügyi központ az ajánlatot
benyújtókat levélben értesíti. Az értékbecslést a támogatást elnyert
ügyfeleink végeztetik el, melyhez az elfogadott ajánlatokat az
„Ajánlási jegyzéken" rendelkezésükre bocsátjuk. A listán szereplő
értékbecslők közül a támogatottak szabadon választhatnak.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az értékeik védelme tekintetében
az üdülőtulajdonosok a szükséges vagyonvédelmi intézkedéseket
saját érdekükben mielőbb tegyék meg, illetve a közterület rendjét
az árvíz levonulása előtt és azt követően is szíveskedjenek
fenntartani!

Keresse akciós ajánlatainkat irodánkban!

Alföld Tours Kft . Szeged, Somogyi

u. 21.
Tel.: 62/550-160 • F a x : 62/421-794
^
E-mail: alfoldtours@mail.tiszanet.hu ± M f ő i D TOtfM I Á
Web: www.alfoldtours.hu

Csongrád Megyei Munkaügyi Központ

"04

10.00-14.00 17.00-19.00

7.00-9.30

zt

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2004. április 19.
Az ajánlatot a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ igazgatójának
címezve kell benyújtani személyesen vagy postai úton
a Munkaerő-piaci Eszközök Osztályára. Az ajánlatra írják rá:
„Értékbecslő önfoglalkoztató pályázathoz".
Cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. Pf.: 172.

ä i j w ä v ™ ^ . "

7.00-9.30

Bővebb tájékoztatás a 62/444-710-es telefonszámon!
A legfrissebb információkat a w w w . s z e g e d s p o r t . h u honlapunkon találja!
KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST KÍVÁN A VÁROSI SPORTICAZCATÓSÁC!

www.delmagyar.hu

Az ajánlathoz csatolni kell:
a legutolsó módosítást is tartalmazó cégkivonat vagy az egyéni
vállalkozói igazolvány másolatát,
az értékbecslésre jogosító okirat másolatát,
a vállalkozás ismertetését,
a vállalkozás szolgáltatásainak kínálatát,
referenciák megjelölését,
árajánlatot
(ebben részletezve a vállalási árat nettó és bruttó összegben is),
hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy amennyiben az ajánlata a
feltételeknek megfelel, a munkaügyi központ a vállalkozás ismertető
adatalt a támogatást elnyert pályázók részére az „Ajánlati jegyzéken"
rendelkezésükre bocsáthatja.

6 j / 4 6

Í

\

l *

Szegedi ki kicsoda?

Részvételi feltételek:
Az ajánlattevő:
az adott területen legalább 1 éve működő vállalkozás legyen,
rendelkezzen szakértői értékbecslésre jogosító oklevéllel.

szeged

'írt1

Ingyenes online apróhirdetés

A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívást tesz
közzé az önfoglalkoztatóvá válási támogatásban részesülő ügyfelei
által, a visszafizetés biztosítékaként felajánlott ingatlan (építési telek,
mezőgazdasági földterület stb.) vagy gépjármű értékbecslésének
elvégzésére.

hódmezővásárhely

A MŰJÉGPÁLYA!

Friss hírek folyamatosan

értékbecslést végző
vállalkozások részére

marsaP

AIYITVA

Polgármesteri hivatal műszaki iroda
031714021

GUMIABRONCS
áruház és szerviz

w

marjp
i .hu

ismét rendkívüli í

A

•

-

'

utalási kedvezmény

e l é r h e t ő

Goodyear és Continental
nyári abroncsok

20%

kedvezménnyel!

kedvezmény
a 2004. évi Adria Tours katalógusban szereplő üdülések áraiból.

HOGYAN JUTHAT A KEDVEZMENYHEZ?
p

ü

n

á

Hitelre!

A Marsonál akár önerő befizetése nélkül
is elviheti álmai gumiabroncsát!

Április és/vagy május hónapra v ó l ó előfizetési szelvényét vigye magával, vagy kérésére ügyfélszolgálati irodáinkon igazolást állítunk ki.
Az akció 2004. április l-jétől május 31-ig tart.

MONTENEGROI ajánlatainkból

M i n i m u m 4 0 . 0 0 0 Ft é r t é k ű
vásárlás

/ 5 5 / 7 0

RI3

Energy

T

175/70

Rl3

Energy

T

14.900,

185/60

Rl4

Energy

H

2

1 9 5 / 6 5

Rl5

Energy

T

205/55

RI6

Pilot Exalto

225/45

RI7

Pilot Primacy

esetén!

DJENOVICI • Damir kemping: .... 2 9 9 0 0 - 5 3 7 0 0 Ft/lakókocsi
KOTOR
• Hotel Fjord:
3 4 6 0 0 - 4 4 0 0 0 Ft/fő/hét
• Hotel Palma:
2 9 0 0 0 - 5 0 9 0 0 Ft/fő/hét
TIVAT
• Hotel Sidro:
31 9 0 0 - 4 2 0 0 0 Ft/fő/hét
• Magánapartmanok: . 1 8 7 0 0 - 2 4 0 0 0 Ft/fő/hét
BUDVA
• Apartmanok:
19 3 0 0 - 3 6 6 0 0 Ft/fő/hét
BECICI
• Hotel Sumadija:
4 0 6 0 0 - 5 8 0 0 0 Ft/fő/hét
CANJ
• Hotel Zlatibor:
4 0 0 0 0 - 5 2 0 0 0 Ft/fő/hét
ULCINJ
• Pio Panorama:
39 2 0 0 - 4 5 3 0 0 Ft/fő/hét
ULCINJ
• Magánapartmanok: .. 21 3 0 0 - 2 6 6 0 0 Ft/fő/hét

12.200,-Ft
Ft

1.300,-Ft

Utazás: egyénileg, vonattal, autóvonattal, repülővel

23.900,-Ft
H

HORVÁTORSZÁG • Az Isztriától Dubrovnikig apartmanok, hotelek
Utazás: egyénileg, autóbusszal, repülővel

36.900,-Ft
W

S7.900,-Ft
-, / a r e a

Az akció a megjelenéstől számítva két hétig vagy a készlet erejéig érvényes. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

M

s e n / J

S l / f .

Szeged. Kárász u. 9. Tel.,fax: 62/540-044 540-064
E-mail. adri3tourswtiszanet.hu •
rtttp://wwv/.adriatourshu

DELMAGYARORSZAG
DÉLVILÁG
O T T H O N VAN'

12

" M Ű S O R "

CSÜTÖRTÖK, 2004. ÁPRILISI.

N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

PONT
^ ^

'

011* t UH* ii

tin ;ulAlK

mouakaiínló

óra. Mackótestvér: 14.45 óra. Magyar vándor: 18,20.15 óra

Planet Dreams Night Sound. Dj. Groovy B.
Dj. Szedőt (Flört).

VÁSÁRHELY
17.45 óra Pán Péter Színes, m. b. amerikai
film,20 óra: Ördögi színjáték - A nap, a várúr és
a boszorkány. Színes angol film.
SZEGVAR
19 óra: Lépéselőny. Színes amerikai film.

KIÁLLÍTÁS

KÖZÉLET

SZEGED
Az I. Szegedi Tavaszi Fesztivál keretéSZEGED
ben a Virág cukrászda Orchidea SzaPINCESZÍNHÁZ
lonjában (Klauzál tér 1.) 16 órakor:
Az I. Szegedi Tavaszi Fesztivál knetébai 19 „Mese habbal" - mesél Gósi Gábor (a
órakor Dániel Keyes: Ótrxhk Sally - színVadaspark igazgatója), Kancsár József (a
darab.
Pinceszínház művészeti vezetője),
NEMZETI SZÍNHÁZ
Temesváry Beáta (pszichiáter).
18 óra: Nemzeti Drogéria - színmű. Tömyrkény István-bérlet
A SZAB-székházban (Somogyi u. 1.) 16
BÁBSZÍNHÁZ
órakor
10 óra: lartesi és Juliska. Kerek adó-bérlet; Az MTA SZAB Akadémiai Könyvszemle
14.30 ónt Szilvás gombóc-bérlet.
sorozatában Somos Róbert, a Pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem FilozófiaMOZI
történeti Tanszékének tutira mutatja be
SEKSb
Visy lózsef 11911-19881A klasszikus emBELVÁROSI MOZI
bereszmény című tanulmánygyűjteméNAGYTEREM
nyét.
14 óra: Mackótestvér. Színes, m. b. amerikai animációs film;
A Közéleti Kiivéházrendezvényea Somo15.30,17.45 és 20 óra: Itisskí. Színes amegyi-könyvtár klubiáhan 17 órakor:
rikai lilpi.
Mire jó a latin? Vendégek: dr. Csákány Béla
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
matematikus és dr Tóth Károly alkot16.15 és 20.45 óra: Rap, revü. Rómeó. Szímányjogász. Háziasszony: dr. Tar Ibolya
nes magyar film;
klasszika filológus.
18.30 óra: FilmEunipa sumzat - Dina vagyuk. Színes norvcg-svcd-dánHiémet-fran- A Nemzetiségek Házában (Osztrovszky
dafilm.
u. 6.J 18 órakor
BELVÁROSI MOZI KAMARATEREM
Görög táncház, \Lzeti: Szeltner László
16 óra: A ptílungó. Színes, m. b. francia
(Iliosz együttesi.
film;
18.15 és 20.30 óra: Kiskirály. Színes franAz Evangélikus Egyházközségben (Tisza
cia-omsz-német film.
L t o t 16.) 18 órakor
GRAND CAFÉ
istentisztelet úrvacsoraosztással, utána ifjú17 és 21 óra: A sátga szoba rejtélye. Fransági óra a huszonéves korosztálynak.
aa-belga film,
19 óra: Fűben jáió bún. Amerikát film.
A Bartók Béla Múvekidési Központban
PLAZA C.INEMA CITY
(Vörösmarty u.-3.) 17 órakor
Elvanbsolt kastély: 14.15,16.15,18.15
Vákigatás Nóvák Lászk'i legfrissebb terméóra.
szetfotóiból (diavetítés).
Rap. revü. Rómeó 16,18,20 óra.
Horrorra akadva 3:14,16,18,20 óra.
KONCERT
Itisskí: 12.30, 15, 17.30,20 óra.
SZEGED
Rivksuh: 17.30 óra.
A Fornís Szálkiban 19 órakor
Minden végzet nehéz: 14.30,17,19.45
A Régi Zongoristák Klubja soron következő
óra.
estje. Föllépnek Arany János, dr Csanádi
Utcatiával olcsóbb: 15.30 óra.
Lajos, dr Levay Endre, dr Mózes János, dr
Derült égjxillblly: 18.30, 20.30óra.
Veress László, Várnai Sziláid. Az est háziVítsv 16.45 óra.
gazdája: dr Polgár Gyula.
Hideghegy: 20.15 óra.
Nagyhoz 13.45 óra.
Az I. Szegedi Tavaszi Fesztivál keretében
Itienkás bajkeverő: 13.30,19.45 óra.
az Ifjúsági Házban (Felső Tisza part 2.)
Az utolsó szamunk: 14.30,17.30,20.30
20 órakor: Four Fathas-koncert.
óra.
A gyűrűk ura-A király visszatér: 14.15
Miu Miuban (Londoni krt. 3.) 20 órakor
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SZEGED
A Szegedi Nemzeti Színház földszinti előterében (DeákF.u. 12.) megnyílt:
Pacsika Emília textilművész Fohászok című kiállítása. A tárlat megtekinthető: április 10-éig, minden nap 10-től 18 óráig.
A Képcsarnok Kft. Gulácsy Galériáidban
(Kárász u. 17.) megnyílt:
Az I. Szegedi Tavaszi Fesztivál rendezvényeként Fontos Sándor festőművész emlékkiállítása. A tárlatot megtekinthető: április 6áig.
A Bálint Sándor Művelődési Házban (Temesvári krt. 42.) megnyílt:
Dobos Lajosfestőművészkiállítása. A tárlat
április 9-éig tekinthető meg, vasárnap és
hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig.
A Bartók Béla Művelődési Központ B galériájában (Vörösmarty u. 3.) megnyílt:
Vásárhelyi Antal grafikusművész kiállítása.
A tárlat megtekinthető: április 2-áig, munkanapokon 10-től 18 óráig.
mogyi-1
tások nyíltak a földszinten:
90 éve született Bohumil Hrabal cseh elbeszélő, valamint 190 éve született Szigligeti
Ede drámaíró, színész, rendező. Mindkét
tárlat megtekinthető: árpilis 8-áig.
A Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyvtárában (Negyvennyolcas u. 12.)
megnyílt:
125 éve jött a Nagy Víz! című kiállítás.
Megtekinthető: április 14-éig nyitvatartási
időoen.
A Somogyi-könyvtár tápéi könyvtárában
(Budai N. A. u. 20-22.) megnyílt:
Tápétól Tápéig címűfotókiállítás.Megtekinthető: április 2-áig, hétköznap 13 órától
18 óráig.
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.) földszinti kiállítótermében
termésorozat
első kötete: Dél-Európa.
A Kass Galériában (Vár u. 7.) megnyílt
Olescher TamásfestőművészEgy boldog világ képei Tisztelet Bálint Sándornak című
kiállítása. A tárlat megtekinthető: április
25-éig 10-től 17 óráig, hétfő szünnap.
MÓRAHALOM
Az Aranyszöm Művelődési Házban megnyílt:
Farkas Gyula festőművész kiállítása. A tárlat megtekinthető: április 18-áig
Asztalfoglalás:

TÁMOGATÓJA:

Gőry Pince & Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.

(62) 422-157

PALYAZATI FELHIVASA
.y
ÁFSZ

} Megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának támogatására

s»vi\»AtK>*t KOjroxi

1. A pályázat célja:
A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő foglalkoztatásának elősegítése,
munkavállalási esélyeik növelése új, rehabilitációs munkahelyek létrehozásával és (vagy) a már meglévő
munkahelyek megtartásával, piacképes üzleti tevékenységek bevezetésével.
2. A pályázaton történő részvétel feltételei:
a) pályázat nyújtható be olyan, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő
beruházáshoz, felújításhoz, illetve tárgyi eszközök bővítéséhez, amely
- normál üzemi körülmények között létesít rehabilitációs foglalkoztatáshoz munkahelyet, vagy a már
meglévő ilyen munkahelyek korszerűsítését, fejlesztését, bővítését, szinten tartását célozza, vagy
- a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő eszközök beszerzését, fejlesztését,
korszerűsítését biztosítja.
b) támogatás annak a munkaadónak nyújtható, aki
- a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy naptári éven keresztül működött, és
- az a) pontban meghatározott célok megvalósításához a beruházás (felújítás, eszközbővítés) költségének
legalább 20%-át elérő saját erővel is hozzájárul, és
- a megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatását a támogatott
munkahelyen, illetőleg a pályázat keretében támogatott telephelyen saját maga valósítja meg, és
- foglalkoztatási kötelezettséget vállal.
A pályázók köre
A pályázaton részt vehet: a célszervezet kivételével a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
(Mt.) 73. §-a szerinti munkaadó, aki munkavállalót foglalkoztat vagy foglalkoztatni kíván.
3. A támogatás forrása, formája, mértéke
A támogatás forrása a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprészének megyei kerete.
A támogatás formája és mértéke:
- munkahelyteremtés esetén: vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke: 1 000 000-2 500 000 Ft/fő
- munkahelymegőrzés esetén: visszatérítendő támogatás, melynek mértéke: 600 000-1 500 000 Ft/fő.
A két támogatási forma együttesen is adható.
Az egy beruházáshoz adható támogatás mértéke maximum 30 000 000 Ft lehet.
4. A beruházás megvalósítása és a foglalkoztatási kötelezettség
Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz nem nyújtható. A beruházás befejezésének
határideje 2004. november 30. A foglalkoztatási kötelezettség megkezdésének határideje a beruházás
befejezését követő 3 hónapon belül, időtartama maximum 3 év.
A pályázat formai és tartalmi követelményeit, az elbírálás szempontjait és a támogatás felhasználásának
szabályait a részletes pályázati kiírás tartalmazza.
A pályázat csak a pályázati kiírásban szereplő adatlapon és a csatolandó mellékletekkel együtt nyújtható
be 3 példányban, személyesen vagy postán (cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.)
A pályázat benyújtási határideje: 2004. április 30.
A támogatás odaítéléséről a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ központi szervezeti egysége mérlegelési
jogkörben dönt legkésőbb 2004. május 30-ig. A döntésről a pályázók államigazgatási határozatban kapnak
értesítést. A támogatásban részesülővel a munkaügyi központ megállapodást köt. A pályázattal kapcsolatban
további felvilágosítás kérhető a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci Eszközök Osztályán
(tel.: 62/561 -553). A pályázati felhívás és a kiírás az adatlapokkal átvehető a munkaügyi központ kirendeltségein
is, valamint letölthető a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
honlapjáról (www.csmmk.hu)
Csongrád Megyei Munkaügyi Központ

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.00
Napi mozaik Benne: 10.00 Gyerekszoba 11.05 San Francisco utcáin Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat. Elárulva (ism.) [16) 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben
13.00 Rondó Kisebbségi magazin
bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és
ukránokkal 13.25 Együtt Velünk
élő kisebbségek 13.55 Kachorra - az
ártatlan szökevény Argentin tévéfilmsorozat, 121. 14.50 Anyanyelvi szószóló Balázs Géza és Grétsy
László anyanyelvi műsora 15.20
Repeta 16.05 Jelentés Tények és
képek Magyarországról 16.25 Kívül-belül 16.35 Rockford nyomoz
Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat,
5. A grófné [16] 17.30 Híradó. Körzeti híradók. Informatikai híradó
17.40 Közeli Kulturális híradó
17.45 Mi és az EU 17.50 Élesben
Közéleti talkshow [16| 18.30 Társasutazás - Európa csillagai Olasz
dokumentumfilm-sorozat. Kenzo Párizs - Francesco Alberoni
19.00 Quizfire - Tűz-víz-kvíz
Műveltségi vetélkedő
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 A tévé ügyvédje A
megoldások show-ja [16]
20.55 Dés Magyar portréfilm
22.00 Magyar olimpikonok
22.05 Csütörtök este
Benne: Híradó
22.40 Cosi - Bolondos dallamok
Ausztrál filmvígjáték (ism.)
0.20-1.09 Futballistafeleségek
Angol tévéfilmsorozat, 5.
(ism.) [18]

T\Nr 2
6.00 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Laza© Szórakoztató, vidám reggeli csevej 8.50
Stahl konyhája 9.00 Tripla vagy
semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.20 Central Park West
Amerikai filmsorozat, 21. 10.20
Teleshop 11.35 Szeretők és riválisok
Mexikói filmsorozat, 29. [12| 12.25
A Pirinyó,-a Behemót és a Jófiú
Olasz westernvígjáték |12) 15.00
Kapcsoltam Telefonos vetélkedő
15.30 Beverly Hills 90210 Brandon a strandon |12| 16.30 Jakupcsek Közéleti talkshow (12) 17.30
A betolakodó Mexikói filmsorozat,
76. 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja [12)
19.45 Jó barátok A dajka bácsi ¡12)
20.15 ínyencfalat Amerikai
vígjáték. [12]
22.15 Gyilkosság forgatókönyve
Amerikai akcióthriller [ 16]
Közben: kenósorsolás
0.15 Jó estét, Magyarország!
0.40 Különleges kommandó
Amerikai akciófilm-sorozat,
14. [16]
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6.00 Disney-rajzfilmsorozat Balu
kapitány kalandjai 6.30 Reggeli
Ébresztőshow 8.38 Találkozások •
Reggel 9.00 Receptklub (ism.) 9.10
Vad szenvedélyek Argentin filmsorozat, 43. 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 0681/320-320 Játék! Játék! Játék!
14.55 Disney-rajzfilmsorozat Balu
kapitány kalandjai 15.20 Receptklub 15.35 Édes dundi Valentina
Venezuelai filmsorozat, 23. 16.35
Balázs - A szembesítőshow |12)
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!
20.35 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 2419-2420.
21.15 Gálvölgyi-show - Április
[12]
21.55 Kész átverés! [12)
23.05 Az utca törvénye Amerikai
akciófilm-sorozat. A
bosszúvágy [12)
0.00 BeleValóVilág Újra a lét
a tét! [16]
0.25 Találkozások - Este
Sztármagazin (12)
0.40 Híradó - Késő esti kiadás
0.50 Moziklub Mozimagazin [ 12]
1.20 .hu Multimédia-magazin
1.50 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12]
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a
nap 8.20 Hungarorama - Kitekintő
8.30 Europica Varietas 9.00 Az én folyóm A Túr 10.00 Kézművek 10.10
Bűvölet Olasz filmsorozat 11.00
Gong Kulturális hetilap 11.40 Bekezdések 11.50 Hírek, időjárás 12.00

Déli harangszó, műsorismertetés
12.10 Gazdakör 12.25 Élő egyház
Vallási híradó 12.50 Magyarország
kincsei - Várak Somló 12.55 A múzsa csókja 13.40 Halló aus Berlin!
13.55 Jelfák Fasorban - Nagycenk
14.05 Meséről mesére, kockáról kockára 14.25 Kirikou Francia rajzfilm
15.35 Navigátor: A Topkapi palota
16.30 Régiók: SzabadkaÁJngár 16.55
Öt perc zene 17.00 Kalendárium
17.50 Helyesen! 18.00 Híradó, sport,
időjárás 18.30 Szívtipró gimi 19.15
A világörökség kincsei
19.30 Mese
20.05 Süti, nem süti
21.35 Bekezdések
21.45 Híradó, sport, időjárás
22.10 Váltó
22.35 Esti kérdés
23.20 Paszport
0.30 Klipzóna 0.55 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó,
sport 1.30 Mese 1.40 Amerikai magyar életsorsok 2.30 Mediawave-koncertek 2003 Győr

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.05
Válaszd a tudást! Európai uniós ismeretek 10.05 Panoráma [16] 10.35
Delta-plusz 11.05 Rakott Kulturális magazin 12.00 Déli harangszó
12.01 Éekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 153. 12.50 Európai
utas 13.20 Unokáink is látni fogják... a kecskeméti Malom-Centert?
Osskó Judit műsora 13.45 Haydn:
Baryton-trió 14.00 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 78.
14.45 Kárpáti krónika 14.55 Ésély
- Segítőtárs Sérült emberek műsora 15.25 Napnyugta 17.55 Telesport Szabadidősport-magazin
19.40 Esti mese Márta meséi.
Magyar animációs sorozat,
9. Gerzson kiállításon
20.00 Híradó este,
időjárás-jelentés
20.30 Záróra
21.15 A félelem országútján
Amerikai bűnügyi film |18]
22.50 A ballantrae-i örökös
Amerikai tévéfilm, IIL3.
23.45 Vigyázz! Kész! Jazz!
0.25 Válaszd a tudást! Éurópai uniós ismeretek 1.30 Divat és más bolondságok Francia dokumentumfilm-sorozat. A szoknya hossza (ff.)
1.40 Nők mindörökké Argentin tévéfilmsorozat, 4. 2.35 Anyanyelvi
szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 3.00 Manyika halhatatlansága 3.25 Nekem ne
lenne hazám? Szabados Tamás honismereti műsora. Valamit elveszítünk - Oszkó 3.45-5.30 Telesport
Szabadidősport-magazin

22.50 Szerencsi fel! Határ a csillagos ég 23.00 Képújság

0.00 Képújság 7.00 Híradó (ism.)
7.30 Képújság 13.30 Napi műsorajánló és rövidfilmek 13.45 Vásárlási műsorablak 14.00 A dobópápa.
Dokumentumfilm 14.30 Flegycsúcsok. Természetfilm 15.00 Természetfilm 16.00 Tök jó óra - ifjúsági műsor 16.50 Szerencsi fel! Határ a csillagos ég 17.00 Gyermekfilm 17.30 Biztonsági zóna 18.00
Képújság 19.00 Stúdióbeszélgetés
Seres Balázs városi főépítésszel a
város új rendezési tervéről 19.30
Képújság 20.00 Stúdióbeszélgetés
Seres Balázs városi főépítésszel a város új rendezési tervéről (ism.j 20.30
Hírháló 21.00 Barátok - Haverok.
Amerikai vígjáték 22.45 UNI-JÓ 28. A Schengeni szerződés 22.50
Szerencsi fel! Határ a csillagos ég
23.00 Brill 20 - vállalkozásról mindenkinek 23.30 Hírháló
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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

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

e-mail:
juventuséijuventus.szeged.hu
0.00 Zene zene 6.00 Reggeli
fuventus 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

Rádió
7 „97,6
Heí/fassfittSsarttsl,
22.30-18.55 Hangos képújság
7.30-8.30 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

VÁMOSI TELEVÍZIÓ
SZEGED

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.)

5.30 ló reggelt! - félóránként
hírekkel 9.30 Napraforgó közszolgálati magazinműsor.
Vendég: a hódmezővásárhelyi
Polgári Védelmi kirendeltségvezető, Balázs Gábor. Műsorvezető: Szenti Szabolcs.
Adástelefon: 533-777, sms
szám:
06/30-267-77-77.
12.00 Hírösszefoglaló 13.00
tól óránként hírek 14.30 Humorpercek 18.15 Full extra
20.15 SMS kívánságműsor,
reggel 5 óráig zenei válogatás

A nap filmje
6.00 Képújság 7.00 Makó Vtv főcím
7.06 Híradó 7.16 Mi csak kérdezünk 7.18 Mese-sarok 7.22 Eb-ugatta 7.30 Suli-választás: Szikszai Gy.
Ref. Ált. Isk. 7.45 Ovi-választás:
Bárka Óvoda 8.04 Híradó 8.14 Mi
csak kérdezünk 8.16 Mese-sarok
8.20 Eb-ugatta 8.24 Mezőgazdasági Mag. (ism.) 8.35 Kalendárium
9.00 Vásárlási műsorablak 9.30
Torna 10.00 D o k u m e n t u m Műhely: a dobópápa 10.30 Európa kicsiben 3.: Mezőkovácsháza 11.00 Ki
mint Net... úgy ügyintéz és vásárol
107. rész 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek, ajánlók, Szerencsi fel! Határ a csillagos ég 12.00
Képújság 16.00 Tök jó óra - ifjúsági műsor (ism.) 16.5 Szerencsi fel!
Élatár a csillagos ég 17.00 Gyermekfilm 17.30 Biztonsági Zóna
18.00 Makó Vtv főcím 18.06 Híradó 18.16 Mi csak kérdezünk 18.18
Mese-sarok 18.22 Eb-ugatta 18.30
Sulijáró: lózsef Attila Gimnázium
19.04 Híradó 19.14 Mi csak kérdezünk 19.16 Mese-sarok 19.20 Ebugatta 19.24 Suli-választás: Belv.
Ált. Isk. és Műv. Isk. 19.35 Ovi-választás: Belvárosi Óvoda 20.00 Rajtrács - autósport magazin 20.30 Hírháló - a Hálózat Tv országos híradója 21.00 Barátok - Haverok. Amerikai vígjáték 22.45 UNI-JÓ - 28.
E héten: A Schengeni Szerződés

TV 2
20.15 ínyencfalat
Amerikai vígjáték

Fsz.: John Candy, Emma
Samms
lack Gable, a szappanopera-író
furcsa helyzetbe kerül, amikor
szíve hölgyét, Laurát víkendezni viszi. Laura, aki a lack által
írt filmsorozat főszereplője,
nemrégen szakított barátjával, a
produkció férfi főhősével,
Dennisszel. Ráadásul a sorozat
producerei azt szeretnék, ha a
Laura által megszemélyesített
szerepló minél hamarabb az életét veszítené. lack a kirándulás
során, miközben Laura csomagját cipeli, annyira beüti a fejét,
hogy egy kis időre elveszti az
eszméletét...

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

Alapítványok
Autó
Bútor

ROZSDAMENTES

Epftési telek
Egyéb
Építőanyag
Földterület

e s

Gazdit keres
Hagyaték
Gépjárművezető-képzés
Haszonállat
Könyv

SZEGED, BAKAY N. U.29.

Közlemény

Tel.:62/541-772

Mezőgazdasági gép
Növény
Pénz, értékpapír

• A FAMILY Frost Kft. e l a dóvállalkozókat keres mélyhűtött termékek gépkocsiról
történő értékesítésére. Amit
elvárunk: jó kommunikációs készség, kereskedelmi
gyakorlat, nagy munkabírás,
önálló munkavégzés, B k a tegóriás jogosítvány. Amit
kínálunk: versenyképes j ö vedelem, egy multinacionális cég biztos háttere. J e lentkezni: 13-18 óráig a 3 0 300-9124
telefonszámon.
(32728753)

Régiségek
Számítástechnika
Szakképzés
Szolgáltatás
Ruházat
Tanfolyam
Társközvetftés
Téglaépftésű lakás
Termény, takarmány
Üzlethelyiség
Vállalkozás
1

Alapítványok

• A SZŰKÍTS Könyvkiadó
adminisztrátori-szerkesztői
munkakörbe keres angolnyelv-tudással,
számítógép-ismerettel,
legalább
középfokú
végzettséggel
rendelkező, nem dohányzó
munkatársat azonnali belépéssel.
Könyvelési
és
könyvszakmai
gyakorlat
előny. Érdeklődni a 62/5556 3 0 - a s telefonszámon, 10től 18 óráig lehet. (32728399)

• VARJUK allatszerető m a gánszemélyek. cégek, v á l lalkozások természetbeni és
anyagi támogatását. T a p pancs Állatvédő Alapítvány
Postabank és Takarékpénztár
Rt.
1199800606289010-10000001.
Tel.:
30/438-2828. (30803811)
2

s a ¥ a l i . ó

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

Állást kínál

• ERDÉSZETI, gépi ápolási
munkára vállalkozót keresünk. Szentes, 0 6 - 3 0 / 2 0 5 6941. (32526317)

Önálló munkavégzésre
képes, polgári jogi
gyakorlattal rendelkező

JOGÁSZ

• KERESÜNK főállásra 24,
életévét betöltött, min. érettségivel rendelkező munkatársat titkárnő munkakörbe.
Feltétel: Word, Excel, tízujjas
gépírás. Jelentkezés 2004.
április 2 „ 16-ig a +36-621
547-912. Hiv. sz : AL-001.
(32728736)

m u n k a t á r s a t keresünk.
Fényképes önéletrajzokat
2004. április 5-ig
§>
várunk a Sajtóházba.
£
Az államigazgatási gyakorlat c
- különösen az építési
engedélyezési eljárások,
illetve az önkormányzati
döntésfolyamatok, közbeszerzési
eljárások ismerete előnyt jelent.
Jelige: „SALDO 032728902"

• MÁSODÁLLÁSBAN, vagy
otthonról végezhető kereseti
lehetőséget ajánlok, 06-20/
914-0030. (32728465)
• SZAKÁCSOT, pultost
azonnali kezdéssel
felveszünk hévízi éttermünkbe.
0 6 - 3 0 - 2 1 7 - 2 0 - 7 0 . (32728720)

ARANYOROSZLÁN
ÉTTEREMBE

felszolgálót

• SÖRÖZÖBE pultoshölgyet
keresek 30 éves korig, 0 6 20/226-1286
(Szeged)
(32728327)

keresünk felvételre

Érd: 2 0 / 9 3 8 3 - 7 0 0

• TISZASZIGETEN, r ó z s a kertészetbe
gyakorlattal
rendelkező, talpraesett férfit
keresek (lakás megoldható),
•Vágott virág
032526764"
jeligére
a
Sajtóházba.
(32526764)

•
TANDÍJMENTES m
alapfokú számítógép-kezelői és internettanfolyamok indulnak április 5-től!
Adókedvezmény igénybe vehető.
Érdeklődni: 6enius Oktatási Bt.
Szagcdcn, Kisteleken,
Szentesen és Makón
Tel 62/465-618, 30-3361-963

• U T A Z Á S I i r o d a felvételt
hirdet irodavezetői és referensi munkakörbe, 06-20/
952-7675. (32728890)

• AUSZTRIAI szakmunkák,
segédmunkák! Nyelvismeret
nélkül is! 0 6 - 3 0 - 3 9 4 - 2 2 3 5
( 1 3 - 1 9 - i g ) . (32627573)

• VASZI ÉP Mélyépítő Kft.
felvételt
hirdet
helyszíni
művezetői állás betöltésére.
Jelentkezni a 6 2 / 4 8 9 - 2 6 7 es telefonon lehet. (32728440)

• FIZETÜNK fogyásáért
Tel.: 30/53-000-35. (32425015)
• INGATLANKÖZVETÍTŐ,
értékbecslő, társasházkezelő OKJ szakképzés indul
munkalehetőséggel, munkaügyi támogatással április 9 én. Krúdy Oktatóközpont.
06-30/951-8061, 0 6 - 1 / 2 6 6 1067, 30/434-1350. (32526575)

• ÜZLETKÖTÉSBEN jártas
és sikeres munkatársakat
keresünk
Magyarországon
egyedülálló, egészségmegőrző termékcsaládunk forgalmazásához. Tel.: 0 6 - 3 0 4 3 0 - 2 0 - 2 7 . (32627368)

• PULTOS váltótársat k e resek.
06-30/300-80-20,
Szeged. (32728400)

Ország-világ

tudja

meg,
m

KÓNYA VINCE
Ez alkalomból
családja

kíván

apraja

nagyon

sok

és jó

és

neki
nagyja

boldogságot
egészséget!

gratulálunk
HORVÁTH JÁNOS
és VÁGÓ MARGIT
Örömben

Boldog

hogy

és bánatban

Kérjük
Adjon

a jó Istent,

Nektek

egészséget

házassági
A család

3

Autó

1 2

egybekeltetek.
együtt
óvjon

évfordulót
apraja

küzdöttetek.
Titeket!

és hosszú

és

életet!

kívánunk!
nagyja

Húsvéti halvásár
á p r i l i s 2 - á n és 3 - á n ,
valamint április 5-9-ig

1 3

1

(62} 5 5 8 - 4 0 9 , 558-4001
Szeged, Fonógyári út 2-4.|

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Szeged, Rákóczi tér, 6 2 541-410,
Metalelektro.
(32728669)
• VW G O L F I I . , 1 . 6 D
(1985-ös) sürgősen eladó.
06-30/485-7771. (32728344)
• VW GOLF III., 1.4 b e n z i nes, 1994-es, középkékmetál, friss műszakival, kitűnő
állapotban
1.050.000.eladó.
30/9354-834,
30/
9785-063. (32728640)
Bútor

• A N T I K B Ú T O R O K , RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA
Körút
Régiségkereskedés,
62315-322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 ,
Szeged. (32728830)
• HASZNÁLTBÚTOR
FELVÁSÁRLÁS azonnali
átvétellel, készpénzért
is!
Vasárnap Is nyitva. Szeged,
Gogol u. 33/A. 62/423-108,
30/415-5904. (32728870)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25. 62/489-603, 0 6 30/4646-162. (32627811)
Építési telek

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHABusa:
250 Ft/kg
GYATÉKOK, MAGÁN
Harcsa:
1300 F t / k g
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
Amur:
460 Ft/kg
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n AHALAKAT TÉRÍTÉS ELLENÉBEN
tikvárium Szeged, 6 2 - 3 1 5 MEGTISZTÍTJUK. FILÉZZÜK.
322. (32728831)
Érdeklődni lehet a 62/461 -444-es
telefonszámon
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO
7

Építőanyag

• OLTOTT mész, c e m e n t ,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap
stb.
kapható. STUXI TELEP 62/
471-882,
06-20/3345-171.
Szeged. (32324614)
• SÓDERDEPÓ. Sóder, m a rosi, b á n y a - termöhomok és
betontörmelék szállítása 3
köbmétertöl.
Törmelék-,
földelszállítás,
földmunkák.
Héttonnás
IFA
autódaru
bérelhető. 62/484-133, 62/
467-724,
munkanapokon.
Szeged. (32628167)
8

Földterület

• Á S O T T H A L M O N 25 A K
eladó, 62/430-995. (32728401)
9

Gazdit keres

• A TAPPANCS k ö z v e t í t é sével
(ideiglenes
helyről)
gazdit keres 1 fiú és 5 lány
3 hónapos vizsla keverék
kutyus. Érd.: 0 6 - 2 0 / 9 1 5 - 8 0 53. (32728657)
10

• 4700 nm, összközmúves,
baktói, Ipari és kereskedelmi
övezetben lévő, lakóparknak
is alkalmas, 4 0 % - i g beépíthető, tehermentes, 2 utcára
szóló építési telek 11.000 Ft/
nm áron eladó. Tel.: 06-20/
9 5 7 - 7 3 - 7 8 . (32728815)

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért.
Körút
Régiségkereskedés,
62-315322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . S z e ged. (32728828)

Állást kínál

Feltételek:

Könyv

mindennap 8 - 1 6 óra között.
Ponty:
670 F t / k g

Munkaidő: 8.00 • 16.00
Bejelentkezés telefonon Isi

OUTBADE CENTER

Pozsgal: 460-563
Szeged, Dorozsmai úl 47/B.

a Fehértói Halgazdaságban

Díjtalan
állapotfelmérés!

2

Haszonállat

Naposcsibe
előnevelt csirke

Műszaki és
környezetvédelmi
vizsgabázis
(márkafüggetlen).

5

VASAK 10-40(M

AUTÓSISKOLA
Személygépkocsi-vezetői (B)
és motoros (M, A1,Ak, A)
tanfolyamokat indít
folyamatosan minden héten
- Részletfizetés - Diákkedvezmény :
- Tesztkönyvkőlcsönzés
j
r
- Számítógépes gyakorlás
Szeged, Londoni krt. 10. 426-433
OKÉVeng.sz.: 06-0169-03

5 5 5 . (30601719)

Szakképzés

pénzügyi és könyvelési
feladatok ellátásra

- felsőfokú szakirányú végzettség
- gyakorlat, önálló munkavégzés
- erkölcsi bizonyítvány

LÜNK k ö n y v e k e t , m a g á n könyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium
Szeged, Vitéz u.
13-15.
Tel.: 6 2 - 4 2 3 - 3 2 5 . (32627708)
14

Közlemény

• KÁRPITOSOK f i g y e l m é be! Április 16-án, 17.00-kor
a Csirke csárdában ö s s z e jövetelt rendezünk, melyre
minden
kollégát
ezennel
meghívunk! (32728600)
15

Mezőgazd.

gép

• ÁLLATTARTÓ telep D o maszéken 2,8 ha-on (3x50
A trafóállomás, 1000-es i s tálló, 200 n m - e s szolgálati
lakás, 20 tonnás hídmérleg,
karámok, EU-konform) e l a dó
hitellehetösséggel
is.
Szegedi ingatlant beszámítok. Irányár: 40 M Ft. 06-70/
3 8 0 - 4 5 - 1 0 . (32627177)
1 6

Növény

• DÍSZNÖVÉNY Centrum!
Tuják, díszfák, díszcserjék
óriási választékban. Szeged,
Algyői út 34., Kistelek, K o s suth u. 20/b., 0 6 - 3 0 / 6 5 5 86-45. (32728837)
• GYÖKÉR földjében eladó.
Érdeklődni:
30/581-5937.
(32728684)
• GYÜMÖLCSFAOLTVÁNYOK eladók. Őszibarack,
alma, körte, szilva. Szeged,
Dorozsmai út 62/b, 62/462312. 30/9959-312. (32627310)
• OSZLOPOS tuják, g ö m b tuják, díszfák és botanikai
ritkaságok széles választéka. Egyes növények akciós
áron.
Bolgár
Díszfaiskola
Szeged, Gera S. u 18., 6 2 427-991. Nyitva egész nap,
vasárnap délig. (32425543)

1 7

Áprilisi tanfolyamok:

• Gyógymasszőr
• Kereskedő-boltvezető
l-ll. (HACCP-vel)
• ABC-eladó +
pénztárgépkezelés

keres.

Követelmények: -

Felsőfokú műszaki végzettség
Minimum 5 éves ipari vezetési gyakorlat
Társalgási szintű angolnyelv-tudás
Jó szervezési készség, agilitás,
határozott fellépés
;
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
j
Amit kínálunk: - Versenyképes jövedelem
- Komoly fejlődési lehetőség
- Véglegesítés előtt 3 hónapos próbaidő
Részletes, fényképes önéletrajzot várunk a megjelenéstől számított
egy hétig a Sajtóházba „Üzemvezető-helyettes 32628214" jeligére.

1 8

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
M E N Y E K , ÓRÁK, PORCÉ
LÁNOK. ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok
felszámolása
azonnali készpénzfizetéssel,
díjtalan kiszállással. Szeged,
Tisza Lajos krt. 59. Körút
Antikvárium és Régiségkereskedés, 6 2 - 3 1 5 - 3 2 2 , 3 0 9558-979. (32728833)

T h e m o s t d y n a m i c a l l y d e v e l o p i n g c o m p a n y in S z e g e d
1 9

ra

- Maintain relationship with suppliers (personal and in e-mail)
- Import trading (manage contracts and orders)
- Coordinate and attendance on travel abroad
If you like (and have possibility) to travel, and you live in Szeged, please submit your CV and cover letter (till 09.04.2004) in English and Hungarian, with
a photo to the „Sajtóház" indicating the code „Purchaser"

Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP , MONITOR , N Y O M T A T Ó J A V í
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(32728443)

Tanfolyam
TYNlttJON

ön is a
perfektnél!

'fcl
- v j

Tanúsítási szám: 07-0041-02
Jövedéki ügyintéző
OKJ 52 3433 04
Minőségbiztosítási
f e l ü l v i z s g á l ó és t a n .
OKJ 53 5401 05

Részletfizetés, adókedvezmény
Magyar Iparszövetság
Oktatási Központ
6724 Szeged, Rlgő u. 24/0.
Tel.: 426-587, 425-596
E-msil: lBfo@raiBkszeged.hu
AkKredltáctós szám: 0021

OKJ 52 3442 01
Tb-ügyintéző
OKJ 52 3435 05
Tb-szakelőadó
OKJ 52 3435 04
Társasházkezelő
OKJ 52 7899 03
Mérlegképes könyvelő
OKJ 54 3436 03
Pénzügyi-számviteli

Szolgáltatás

ÜÍ. OKJ 52 3432 04

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0 6 30/9457-577, 06-62/533999, SZÁSZ PÉTER (30906053)

Adótanácsadó
OKJ 71 3437 01

HÓRUKK-SPEED BT.
Lomtalanít?

Okleveles nemzetközi
adószakértő
OKJ 71 3437 04
Munkahelymegtartó támogatás igényelhető a munkaügyi központtól!
Csongrád megyei igazgatóság.
Szeged. Mérey u. 6/b.

Költöztet? S z á l l í t t a t ?

A HÓRUKK-ra számíthat
mindennap
Tel/fax: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
Szeged. 485-774. 132526859)
• AKCIÓS, új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK, s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
62/489-603,
70/3168-817.
(32627804)
• FUVAROZÁS, költöztetés,
daruzás. 62/488-939,
20/
9835-897, Szeged. (32526693)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.:
62-517-012,
30-9550-537. (Szeged) (32222084)
• LAKSPED, K Ö L T Ö Z T E TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. D o b o zokat, rekeszeket biztosítok!
62-497-358, 30-6304-690.
Szeged. (32019299)
• REDŐNY, RELUXA s z a lagfúggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló TAVASZI AKCIÓVAL! 6 2 / 4 0 1 - 3 1 8 , 0 6 30/271-9697. (32627822)

1+1.: 62/42U-652. 4SI-060
• A M U N K A U G Y I Minisztérium 75%-os támogatásával
OKJ-s pincér + mixer (max. 20
fős) ós pultos + mixer (max. 19
fős) szakképesítő tanfolyam
indul az Unicornis Stúdiónál.
Tel.: 62/481-928. Szeged, Petőfi S. Sgt. 25. (32627381)
• S Z E M É L Y - és v a g y o n ő r
(OKJ) + fegyvertanfolyam
indul Makón! Részletfizetési
lehetőség!
Felnőttképzési
adókedvezmény! Munkanélküliek jelentkezését is v á r juk! Érd.: 62/510-882, 0 6 20/429-38-89! (32728715)
• S Z E M É L Y - és v a g y o n ő r
(OKJ) + fegyvervizsga-tanfolyam indul Hódmezővásárhelyen!
Felnőttképzési
adókedvezmény! Részletfizetési lehetőség! Érd.: h é t fő-péntekig
8-11,
14-17
óráig, Kossuth tér 6. II/7.
(Vállalkozók Háza). Tel.: 0 6 70/551-07-02, 62/245-025.
(32728716)
• S Z E M É L Y - és v a g y o n ő r
(OKJ) + fegyvervizsga-tanfolyam indul Szegeden! Felnőttképzési
adókedvezmény! Részletfizetési lehetőség!
Érd.:
66/311-872,
0 6 - 2 0 - 2 2 8 - 0 8 - 6 3 . (32728717)

HIRDETÉSFELVÉTEL MÓRAHALMON:
Szegedi u. 1., Divatáruüzlet,
Tel.: 62/281-212. 9 - 1 7 ¿ra.

2 2

Ruházat

BŐR- ÉS RIHIAPIAC
ÚJSZEGEDEN,
2004. április 3 - 4 - é n

A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ
nagytermében (az új híd lábánál), Temesvári út,
8 - 1 7 óráig vásárolhat valódi bőráruból.
Női, férfi h o s s z ú b ő r k a b á t o k

2000-6000

Női, férfi b ő r z a k ó k , v a d á s z k a b á t o k

1 5 0 0 - 6 0 0 0 Ft-ig

Ft-ig

Női, férfi b ő r d z s e k i k

3 0 0 - 5 0 0 0 Ft-ig

Női, férfi 3 / 4 - e s

5 0 0 - 5 0 0 0 Ft-ig

bőrkabátok

Bőrszoknyák, nadrágok, mellények
nadrágok

bundák

4 0 0 - 3 0 0 0 Ft-ig
5 0 0 0 - 2 0 0 0 0 Ft-ig
2 0 0 0 - 2 5 0 0 0 Ft-ig

Egyedi áras bőráruk minden választékban

Társközvetítés

• TARSKERESES i g é n y e sen, korhatár nélkül. 62/
241-022; 0 6 - 2 0 / 4 4 4 - 3 3 - 6 7 ,
Hódmezővásárhely. (32728632)
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Téglaépítésü lakás

Újszeged, Fülemüle
utcai, épülő, 10 lakásos
társasházban
kulcsrakész, teljesen
felszerelt lakások

ELADÓK
220 000 Ft/nm.
Az ár tartalmazza a konyhabútor,
gáztűzhely, beép. szekrények,
páraelszívók beépítését, társasház
területének burkolatait,
parkosítást, valamint az ügyvédi,
alapító okirat, földhivatali
bejegyeztetés költségeit.
|
Érd 30/9781-000

|

• SZEGED, Rigó utcai s a rokház (505 n m - e s telken),
3 lakás, 3 garázsos m a g á n ház egyben vagy külön is
eladó!
06-20/980-5441.
(32728762)
• SZEGED FÖLSÖVÁROSI,
1,5 szobás, I. emeleti, új,
társasházi lakás udvarrészszel, kocsibeállási lehetőséggel, amerikai konyhával,
extra fürdőszobával, egyedi
fűtéssel eladó 62/495-904.
(32728814)
2 6 1 Termény, takarmány
• FÉMZÁROLT: tavaszi á r pa, kukorica,
napraforgó,
lucernamag. Vetésre alkalmas: zab, sárgaborsó, v ö rösköles, burgonya, tavaszi
árpa, búza, kukorica, felesborsó. szója. Nitrogén és
kevert műtrágya. Érdeklődni:
6 2 - 2 8 6 - 2 4 1 7 - 1 3 óráig, 30/
322-84-53.
Csengető.
(32627383)
2 7

Üzlethelyiség

FRANCHISE

rendszerben működő,
forgalmas helyen lévő,
kompletten berendezett,
fagylaltozó jellegű üzletek

BÉRBE ADÓK
Bérleti lehetőség: Budapest,
Szeged, Kecskemét, Debrecen,
Nyíregyháza, Székesfehérvár,
Pécs, Szombathely.
oj
Infó: 06-1/247-10-14
/
tnfo@yogenfruz.hu ;

Újszeged, Fülemüle utcai
épülő társasházban
1 db 57
és 1 db 61 nm-es,
I. emeleti, nagy erkélyes
irodahelyiségek
(önálló lépcsőházzal)
parkolási lehetőséggel,
kulcsrakész állapotban

ELADÓK!
Külön-külön és egyben is!
Ár: 210 000 Ft/nm

§

Érd : 30/9701-000

4 0 0 0 - 2 0 0 0 0 Ft-ig

• NAGYKERESKEDELMI
c é g keres Szegeden, H ó d mezővásárhelyen,
frekventált helyen, 150-200 nm ü z lethelyiséget. Hosszú távú
bérlet! Érd : 0 6 - 3 0 / 9 7 8 5 286, munkanapokon. 8 - 1 6
óráig. (32018710)
Vállalkozás
Szeged belvárosában
bejáratott

S0LISUN S Z O L Á R I U M
CENTER

Női ruhák, selyemblúzok

2 0 0 - 8 0 0 Ft-ig

Ballondzsekik

3 0 0 - 7 0 0 Ft-ig

Farmernadrágok

300-600

Ft-ig

Irányár: 10 000 000 Ft. 1

300-600

Ft-ig

Érd : 06-20/549-58-77

Férfi-női szövetnadrágok
Férfiöltönyök
Férfizakók

4 0 0 Ft/db

Joggingok, kötött pulóverek

1 5 0 - 6 0 0 Ft-ig

Női szoknyák

1 0 0 - 4 0 0 Ft-ig

Női é sférfi k o r d n a d r á g o k

Gyermekáru

tulajdonjogának 50%-a

ELADÓ
§

1 0 0 0 - 1 5 0 0 Ft-ig

Téliesített ballonkabátok, szövetkabátok 5 0 0 - 1 5 0 0
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Temető sor 1. 62/259-058.
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• MAROSTÖI üzletsoron 85
n m - e s üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 0 6 - 3 0 / 9 5 3 - 0 0 - 3 3 , 0 6 30/953-00-35. (32728642)

(szombaton és vasárnap^

Nemesszőrme

• SZEMÉLY és v a g y o n ő r
(OKJ) + fegyvertanfolyam
indul Szentesen! Részletfizetési lehetőség!
Felnőttképzési
adókedvezmény!
Érd.: 63/313-750,
06-204 2 9 - 3 8 - 8 9 ! (32728718)

s

2 NAPIG!

Motoroskabátok,

• TIFFANY
valamint
ÜVEGFESTÖ tanfolyamokat
indítanak ismét Szegeden,
április 16-tól a Varázslatos
Üvegek című könyv szerzői.
Érd.: 70/275-4001. (32728336)

Személyügyi ügyintéző

• Virágkötő

Pénz, értékpapír

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

műanyag-feldolgozó rt.

• ÉPÍTŐIPARI kivitelező
cég kőműves, ács, burkoló,
festő, lakatos, vlz-gáz, b á dogos munkát vállal, referenciákkal. minőségi kivitelben. 20/467-3717. (32627700)
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• Frissítő (kondicionáló)
masszőr, Talpmasszőr

• ÁRVÁCSKA eladó. S z e ged, Nyíl u. 41. sz. (Alsóváros). Érd.:
62/440-691,
0 6 / 3 0 - 2 - 9 9 5 - 0 8 8 . (32628249)

Szegedi telephelyű, d i n a m i k u s a n fejlődő

is s e e k i n g a P u r c h a s e r in it's logistic t e a m
Requirements:
- Min. 2 years of experience in the field of trading
- Excellent English speaking and writing skills
- Microsoft Office (Word, Excel), Internet, Other software a plus
- Self-motivated, flexible, good negotiator

M I 0 K
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• Ü V E G E Z E S , képkeretezés! S Z I L Á N K " ! Szeged.
P U L Z u. 46. Tel.: 6 2 / 4 2 5 -

• LAKÁSFELÚJÍTÁS f e s téstől a csempéig k ő m ű vesmunkával, törmelékszállítással, azonnali
kezdéssel, 0 6 - 3 0 - 5 5 5 - 2 9 9 8 . (Szeged) (32728286)

t f t i S s a Kit.

M É R E T R E V Á G V A IS !

MŰSZAKI
VIZSGA

4

1 1 Gépjárművezető-képzés I I 2 0

Egyéb

üzemvezető-helyettest

50 éves lett.

48 éve,

• ÚJ mellékállás - új lehetőség! Kérje fehérnemú-katalógusunkat, vagy válás,
szon
alapkollekcióinkból.
Kereset: 40-60.000 Ft/hó.
Érd.: 06-25/522-885,
25/
5 2 2 - 8 8 6 telefonon. (32627839)

6

Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal. írásban az alábbi címen, a
hirdetés megjelenését követő 1 héten belül.
Postacím: DUTRADE C E N T E R DUAG KFT.
6728 Szeged, Napos út 8.
E-mail: dutradeszeged @ dut.axelero.net

Boldog
Születésnapot

Már

• VALLALKOZO biztonsági
őröket
kpresúnk
szegedi,
makói munkahelyekre. Tel.:
62/542-240, 30/2-064-301.
(32728323) |

munkatársat keres.

Gratulálunk

is)

Apróhirdetése +80 F t - é r t megjelenik az interneten is! w w w . d e i m a g y a r . h u

HIRDEIÉSfLVÉIEL
Klára, Zákánysiék. Lengyel tér

(üzenetrögzítő

Apróbörze

Állást kfnál

m

13

• H I R D E T É S »

CSÜTÖRTÖK, 2004. ÁPRILIS 1.

Ft-ig

4 0 0 - 6 0 0 Ft-ig

100-200 Ft/db

M i n d e n vásárló + 1 db a j á n d é k o t v á l a s z t h a t !

Az
apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem
vállal
felelősséget!
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•KAPCSOLATOK-

CSÜTÖRTÖK, 2004. ÁPRILIS 1.

Az elhunyt Fehér Miklósra emlékezett a magyar válogatott

Lőw óriási bakija döntött
LABDARUGAS
MAGYARORSZAG-WALES

;

1-2 ( l - l )
jjesL Puskás Ferenc staáon 6000 néző.
Vufe:llqer(KRt)
Bato KomfeiíDeé
riL Starti M i Bodnár. Molnár (Bqte).
Lisztes (Tóth B I Lím (Bodor) Gera fetfrite (SeWk U. terese« (Snhcs)
S i o i i l i m kapdáoy: lotis» Mafflaus
WesrtanesCoyne) Gafatadan MeL
wfle. Pfe- Thatdnr (Edrenfc) Mkf

l á n y Marit Hugtes
Gólszerzőik Kenesa (11.11-esbőD.«.
Nnimas (21J. Earashaa (81)
Hetvenöt penirl találkozó kezdete előtt a magyar labdarúgó-válogatott tagjai - Lothar Matthaus
szövetségi kapitánnyal együtt —
a lanuár 2 ívén elhunyt Fehcr
Miklósra emlékeztek a Puskás stadionban, az MLSZ-cm
Ickmúnél
A 8. percben Gaa 24 m-es ballábas lövését követően Jones bravúrral mentett szöglette a hal alsó saroknál. A 18. percben azt hihettük álmodunk: IJsztest a bal
oldalon, a l ó oson bclul a rossz
ütemben érkező Melville buktatta, a játékvezető büntetőt ítélt, a
labdát Kénesei a jobb alsó sarokba vágta, 1-0. Vezetünk! Sajnos
nem sokáig... A 21. perében Koumas 22 m-es parádés szahadrúgása a bal kapufáról pattant, vágódott a hálóha, l - l .
A szünet inán a mesterek esetekkel igyekeztek frissítem csapatukon. A mieink d ó n is adódtak
helyzetek (Ckxa, Molnári, a vendégek is próhálknztak. Lothar

¥

SZEGED
GYÁSZHÍR
Szomorú szívvel tudattuk szeretteivel, tiszte
b'xvel, barátaival, kollegáival, tanítványaival,
hegy Édesapám, nagyapánk.
NAGY ENDRE
mestersza k árs-mestercukrász,
a CSMVV és Hungarliotcts séfje hosszú betegség után, 73 évesen megnyugodva, békében ehavuaxt Temetéséről hírt adunk
Gyásznló családja

„Amikor a testem roskadozva vittem, |
azt vettem észre, átölelt az Isten."
Mely fájdalommal értesítjük mindazokat, akik ismerték és tisztchék, hogy a
szeieteti feleség, édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, testvér és rokon,
PAPP I S T V Á N N É
E N G I ETELKA,
Öttőmős, lYtóii S. u. 9/A sz_ alatü lakos életének 73. évében váratlanul elhunyt. "lcmctcscáprilis2-án,de. l l . 0 0 |
árakor lesz az Qttömösí temetőben,
A
«¡ma
gyászok! családi

„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk. dmaiadL Elmentél tőlünk
hirtelen, de gondolatainkban és
szívünkben ötökké velünk maradsz."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
Ö Z V BAKOS F E R E N C N É
MIHÁLY A N N A
92 éves koráhan váratlanul el
hunyt Temetése április 5-én, 14knr lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló f a és családja. Algyö

" *

Torghelle l jobbról 1 es Papefaarcaa labdáért a magyar-wales válogatott

Gyászközlemények

„Elcsitult a szív, tndy értünk dobogott. pihen a kéz, mdy ertünk
dolgozott Számunkra lé sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Soha d nem múk) táidalummal tudattuk, hogy a szeretett (érj. Édesapa, testvet; sógor és rokon,
DR. GYETVAI ANDOR,
az L kórház nyugalmazott
belgyógyász főorvosa
éktének 66. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2004.
április 6-án, 13 órakor lesz a Belvárost temető ravatakraójából.
Gyásznló család

TUx+ett Hirdetőink ! Gyasxkozlemenyeket a meg jelenes előtti
munkanaponé éréig hidunk elfogadni.
Gyasxkozlemeny megrendelésekor kérjük
a siemelyi igoiolvany be mutatósat! Kosxonjuk!

Doppingárnyak a berni csoda fölött címmel számolt be szerdán
a Financial Times Deutschland
(FID) című német lap az ARD
televízió Report című műsoráról, amelyben ismét megszellőz
tették azt a gyanút, hogy az
1954-ben Svájcban futball-világbajnokságot nyert (3:2) német
csapat tagjai tiltott teljesítménynövelő szett használtak.
BERUN (MTI)

t
Matthaus elégedetlen volt a kezdőcsatárok
teljesítményével,
ezért a VfB Stuttgart szegedi származású sztárja, Szabécs Imre Kéneseit, Sebük pedig Torghellét váltotta. Újabb gólt azunban Wales
szerzett - igaz, ehhez kellett Low
hatalmas hihája is. A 81. percben
egy rúgás olyan szerencsétlenül
csúszott le a lábáról, hogy az pont
Farnshaw előtt landolt, ald az
aiándékot köszönve, betalált a hálóba, 1-2. S ez lett a vége.
Nagy lendülettel, elszántan kezdett a hazai válogatott, ez először
helyzetekben, maid a 18. percben

1954: doppingvád

már gólban is megmutatkozott.
Mielőtt azonban a magyar együttes még nagyobb ciánnal támad
hatott volna, a sztárjaikat nélkülöző vendégek váratlanul egyenlí
tettek. Ezt követően egyik oldalon
sem alakult ki igazán nagy lehetőség. A második félidő (is) egyenlő
erők küzdelmét hozta, de Lőw hibája mindent eldöntött. A találkozó leggyengébb láncszemének
azonban az igen indiszponáltan
ténykedő Mcycr bíró bizonyult.
Ennek is „köszönhető", hogy a
meccset kővetően kis híján egymásnak estek a játékosok.
Mély fájdakiminal tudatjuk, hogy
szerettünk,
OI.ÁR I S T V Á N
45 éves korában elhunyt- Temetése április 5-én, 11 órakor lesz a Kis
kundorozsmai temetőben.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
Ö Z V TURCSIK
ISTVÁNNÉ
ORSZÁG-SUGÁR
VALÉRIA
68 éves korában elhunyt. Temetése április 5-én, 11 órakor lesz az
Üllési temetőben.
Gyásznló család

A Reportban Franz Loogen, a
csapat akkori orvosa elmesélte: a
berni döntőn a németek győztes
gólját szerző Helmut Rahn csapatával, a Rot-Weiss Essennel
Dél-Amerikában járt, s hazatérése után beszámolt arról, hogy a
brazilok orvosságot kaptak a
mérkőzés előtt.
- A német csapat tagjai körében is felmerült a kérdés: nem
csinálhatnánk-e mi is ilyet? A
kérdésről vita folyt - közölte az
orvos, aki bevallotta, hogy C-vitamin-ínjekciókat kaptak a játékosok, de semmi egyebet.
Az adásról beszámoló dpa hírügynökség azt is megírta, hogy
Magyarországról már a németek
3:2-es győzelme után elhangzottak doppingvádak Sepp Herbcrger csapata ellen, de ezeket a Német Labdarúgó-szövetség cáfolfocimeccsen Fotó: Illyés Tibor IMTl) ta, s később a magyarok is visszakoztak.
Lothar Matthaus: - Nem tetA Reportban megszólaltatták
szett, hogy lassan
fociztunk, Walter Brönnimannt, a világbaj
noki döntő helyszínének, a berni
ezen feltétlenül változtatni kell.
•
Wankdorf-stadionnak a pályaNB I/B-s mérkőzések: Tatabá- gondnokát, aki a németek öltönya-Pápa 4 - 0 (3-0), Kapos- zőjének a tisztaságáéit is felelt.
- A takarításnál néhány amvár-Honvéd 1 - 0 (1-0). Edzőmérkőzésen: FC Szeged-Kiskundo- pullára bukkantunk. Üresek volrozsma 4 - 0 (2-0), gólszerzők: tak, a vízlefolyó rácsa mögé dugták őket - mondta Brönnimann.
Bali, Krausz, Rácz, Szamosszegi.
•
Albert Sing, aki a svájci szerveAz Első Beton futsalcsapata zők attaséjaként dolgozott a néma 19 órától MK elődöntő visz- met csapat mellett, úgy emlékszavágót játszik a Csömörrel. Az szik vissza, hogy az egészet komikusnak találta. Mármint azt,
elsőt a Csömör nyerte 6-1 -re.
LE hogy a játékosokat esetleg injek-

\

\

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. FARKAS J Á N O S N É
FODOR PIROSKA
72 éves korában elhunyt. Temetése április 2-án, 14 órakor lesz a
Rúzsai temetőben. Gyászmise 13
órakor.
Gyászoló család

ciózták. Sing nem tudja, hogy
milyen folyadékot fecskendezhettek be nekik, s egyébként is
egyetlen ilyen esetnél sem volt
jelen.
Az F T D szerint messzemenően
kiderítettnek
tekinthető,
hogy miért betegedett meg a világbajnok csapat több tagja a magyarok elleni mérkőzés után hepatitiszben, ami miatt a csapat a
győztes összetételben már sohasem futott ki ismét a pályára.
Fritz Walter, Ottmar Walter és
Helmut Rahn 1954 és 1955 fordulóján az intenzív osztályon feküdt, de a fertőzés az injekciózásra, s nem a steril fecskendőkre vezethető vissza. A Financial
Times Deutschland úgy véli,
hogy feltehetően a hepatitisz áll
néhány játékos korai halála mögött is. Richárd Herrmann
1962-ben, 39 éves korában májctrrózisban halt meg, holott soha
egy kortyot nem ivott. Werner
Liebrich és Kari Mai szívelégtelenségében is valószínűleg döntő
szerepet játszott a hepatitisz.
Buzánszky Jenő, az Aranycsapat játékosa az MTI-nek azt
mondta, már hallott a doppingvádakról.
- Úgy tartja a mondás, n e m zörög a haraszt, ha a szél n e m fújja.
A döntő után egy-két évvel felmerült, hogy esetleg a németek
doppingoltak, mivel feltűnést
keltett, hogy néhány játékosuk
kórházba került. De ez azután feledésbe merült, egyrészt, mert az
ember n e m szeret vádaskodni,
másrészt azt mondhatták volna
nekünk, hogy savanyú a szőlő.
Buzánszky hozzátette, meglepő, hogy most a németek vették
elő az ügyet:
- Úgy látszik, semmi sem marad titokban. Érdekes, hogy ezt a
nemetek és éppen most, a bemi
vb-döntő 50. évfordulója előtt
hozták elő, hiszen nagy ünneplésre készülnek. De ami rég volt,
elmúlt. Nagyon jó barátságban
voltunk cs vagyunk.

SIREMLEK
M Ü K Ö ,

M Á R V Á N Y ,

SZENTES
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógornő és nagynéni,
SZÉCSI ILONA
79 éves korában elhunyt. Temetése 2004. április 2-án, 11 órakor
lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Elmentél közülünk, el sem búcsúztál, hiányod, amíg élünk, mindig nagyon fáj."
Emlékezünk
BOLGÁR ISTVÁN
mozdonyvezető
halálának 5. évfordulójára.
Szerető feleséged, fiaid,
menyeid és unokáid
miTioirn

„Téged elfelejteni soha nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem
férjem,
VIDÁCS ISTVÁN
halálának 1. évfordulóján.
Szerető feleséged és a Csontos család,
Algyö

G R Á N I T

RESZLETFIZETESI LEHETOSEGGÉí!
Sül
¡ üzlet Szeged. Kátvána sgt 52. Tel.: 62/547-870 Üzen: Kistelek, Temető sor 1 Tel.: 62/597-360 [

MB

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
MIKLÓSI I S T V Á N ,
Lőrinc u. 2. alatti (volt nagytőkéi)
lakos 74 éves korában elhunyt.
Temetése április 2-án, 15.30-kor
lesz a Kálvária temető központi
ravatalozójából.
032728735
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
M U S A LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sójára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Szentes

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiú és testvér,
S I M O N JENŐ,
Makó, járandó 14/4. szám alatti lakos 54. évében elhunyt. Temetése április l-jén, 16 órakor lesz a
makói görög katolikus temetőben.
Gyászoló édesanyja, testvérei
032728821

&

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
CSONKA IMRE
(volt fuvaros), makói lakos 88 éves
korában elhunyt. Temetése április
2-án, pénteken, 15 órakor lesz a
Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló lánya, veje,

családjaik

Makó

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. lel.: 6 2 / 2 5 2 - 5 1 5 Berg Henrikné, 6 7 5 4 Újszenfiván, Május 1. u. 31. Tel.: 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2 Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szüleink,
S Z Ű K I JÓZSEF
halálának 23. és
SZŰKI JÓZSEFNÉ
MOLNÁR MÁRIA
halálának 21. évfordulóján.
Gyermekei és unokái, Algyö

6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 6 2 / 4 6 1 - 0 3 9 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.:
6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 6 2 / 2 8 5 - 1 9 7 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. fel./lax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6 7 6 0 Kistelek,
Temető sor 1. Tel: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u.
45. Tel.: 6 3 / 4 0 0 - 1 6 2 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19 Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center
Kft., 6 7 2 2 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 2 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 4 Szeged,
Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6 7 2 2 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 4 1 4 Rekvi-

Emlékezünk még testvéreink,
S Z Ű K I JÓZSEF
halálának 20. és
SZŰKI ISTVÁN
|
halálának 13. évfordulóján. 3
Nővérei, Algyö

um Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési
Kft., 6 7 2 2 Szeged, Attila u. Tel.: 6 2 / 5 4 3 - 7 4 7 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.. 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyeviép Kht. Algyó, Kastélykert u. 16. Tel.: 2675 6 7 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hósök tere 7. Tel.:
6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 6 2 - 2 4 8 - 7 7 5 , M é c s e s 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes,

Simo F. u. 3 1 . Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .

•
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Lékó csak
fél pont

S P O R T «
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Jó főpróba volt a szombati, dunaújvárosi MK-negyeddöntőre

Két osztálynyi különbség

SAKK
A szegcdi nemzetközi nagymester, Lékó Péter tegnap a bolgár
Tbpalov ellen egy döntetlennel
és egy vereséggel folytatta a monacói Amber sakktornát.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Monacóban a tizedik fordulóval
folytatódott a 2719 átlag pontszámú nemzetközi Amber vakés rapidsakktorna. A szegedi
nemzetközi nagymesternek, Lékó Péternek ezúttal a bolgár Veszelin Topalov ellen kellett asztalhoz ülnie. A vakpartiban döntetlent ért el, míg a rapidban vereséget szenvedett riválisától.
Eredmények,
10. forduló,
vakpartik: Gelfand (izraeli)-Van
Wely (holland) 1:0, Ivancsuk
(ukrán)-Anand (indiai) 0:1, Shirov (spanyol)-Vallejo (spanyol)
1:0, Lékó-Topalov (bolgár) döntetlen, Morozevics (orosz)-Barejev
(orosz)
1:0,
Kramnyik
(orosz)-Szvidler (orosz) 1:0. Az
állás: Morozevics 8, Kramnyik
7,5, Ivancsuk, Lékó 6-6, Anand,
Barejev, Shirov, Szvidler 5-5, Topalov 4, Van Wely 3,5, Gelfand 3,
Vallejo 2 ponttal.
Rapidpartik: Van Wely-Gelfand 0:1, Anand-Ivancsuk 1:0,
Vallejo-Shirov 0:1, Topalov-Lékó 1:0, Barejev-Morozevics 1:0,
Szvidler-Kramnyik 1:0. Az állás:
Anand 7, Barejev 6,5, Szvidler 6,
Kramnyik,
Lékó,
Topalov
5,5-5,5, Ivancsuk, Morozevics,
Gelfand 5-5, Shirov 4,5, Van
Wely 3, Vallejo 1,5 ponttal.
Összetett: Kramnyik, Morozevics 13-13, Anand 12, Lékó, Barejev
11,5-11,5,
Ivancsuk,
Szvidler 11-11, Topalov, Shirov
9,5-9,5, Gelfand 8, Van Wely
6,5, Vallejo 3,5 ponttal.
Lékó ma Barejev ellen játszik.

KÉZILABDA
PICK SZEGED-BÉKÉS

Az eredmény alakulása, 10. perc:
10-0,15. p.: 12-2,36. p.: 18-6.51. p.:
27-9,53. p.: 27-11.
Kovács Péter, amint vége volt
a Németország-Világválogatott
mérkőzésnek (az utóbbi nyert
44-38-ra, melyet ő dirigált), kocsiba szállt, hogy csapata utolsó
alapszakaszbeli mérkőzésén a
kispadra üljön. Jól kezdett a Pick:
ahány perc és szegedi támadás,
annyi hazai gól született. A 8.
percben időt kért Kádas László
edző, azonban semmi olyan tanácsot nem tudott adni, amivel
játékosainak sikerült volna megtörni a kitűnően záró szegedi védőfalat. Amikor pedig a labda túljutott a szegedi védőkön, ott volt
Perger, aki egészen a 12. percig
mindent hárított. A 10-0-ás hazai vezetésnél egy kicsit engedett
a Pick a szorításából, szerencsére
a vendégek nemigen tudták kihasználni a kínálkozó lehetőségeiket. Olyannyira nem, hogy
Moldován még a büntetőt is fölé

PÉCSI RANGADÓSIKER
NB I A csoportos női
kosárlabda-mérkőzések,
rájátszás az 1-6. helyért:
OPécs-Orsi Sopron 83-80
(23-23, 20-20, 18-12, 22-25),
Diósgyőr-BSE-ESMA 87-76
(28-21, 14-14, 2 6 - 1 9 , 1 9 - 2 2 ) .
HORGÁSZHÍR
A deszki Maros Ponty HE április
3-án környezetvédelmi napot
tart. Gyülekezés szombaton 8
órától az egyesület I. számú
tavánál. Ezen a napon 6 és 14
óra között a HE összes vizén
horgászati tilalom lesz.

3 1 - 1 1 (17-3)
NB l-es férfi kézilabda-mérkőzés. Újszegedi sportcsarnok, 6 0 0 néző. Vezette:
Bujdosó, Tomecskó.
Pick: PERGER - Berta 2, Habuczki 1,
Mezei 3, llyés 1, EKLEM0VICS 5, VAKERTl 5. Csere: Puljezevics (kapus), Oláh 3
(2), Laluska 2, Józsa 2, HALÁSZ 4, Bajusz 3, Noris. Edző: Kovács Péter.
Békés: Ardeleán - Nyitrai, Pásztor, Nagy
K., Novanc 1, Harsányi 1, Szatmári 1.
Csere: SZIKORA (kapus), Nagy Z„ Moldov a i (2), Nagy T. 2, Vida 1, Gilan 1,
Kopcsák. Edző: Kádas László.
Kiállítások: 8, ill. 2 perc. Hétméteresek:
3/2, ill. 5/2.

REFLEKTOR

PONT PÉCSRŐL
Folytatódott a női labdarúgó NB
II. A tavaszi idény első meccsén
az Algyő - a helyi önkormányzat,
Kósa Zsigmond, Szemmári
Lászlóné támogatja - Pécsen
gólnélküli döntetlent ért el.
ELSŐ A KERAMITÁLLA
A Hódmezővásárhelyi Kispályás
Labdarúgóliga szervezésében
befejeződött az Asztavill-kupa
téli teremtorna. A végeredmény:
Abékésiek csak 11 alkalommal törték át a Pick-falat (képünkön Noris védekezik)
Fotó: Gyenes Kálmán 1. Keramitália (Mihály, Bokor,
Soós, Haddad, Czékmán, Kovács
lőtte, sőt még a kettős emberhát- négy, míg a hazaiak csak három egyetlen kísérlete sem végződött A., Szecskó, Jakab, Pásztor, Bán),
rányból is kettővel növelte az elő- gólt szereztek. Amilyen összesze- góllal.
2. Silstar, 3. T + M Sport Fitness,
nyét a szegedi csapat. Sajnos detten játszott az első félidőben a
Kovács Péter: - Azt kértem a 4. Western Pizzéria, 5. Les Vigas,
Oláh sem járt nagyobb szerencsé- Pick, annyira szétesően védeke- srácoktól, hogy örömkézilabdával 6. Szikáncs, 7. Kék Tulipán, 8.
vel a büntető végrehajtásával, hi- zett most. így a nagyon szerény búcsúztassuk az alapszakaszt.
Jóképűek, 9. Viktória, 10.
szen lövése a kapus lábáról hagy- képességű Békés tíz perc alatt
További eredmények: Duna- Fém-Vili. A legjobb
ta el a játékteret.
több gólt szerzett, mint az első ferr-Szigetvár 36-24, Elektro- mezőnyjátékos: Kovács Tibor
- Olyan gárdára nem emlék- felvonásban összesen, pedig ami mos-Győr 25-23. Az 1 - 6 . he- (Silstar), a legjobb kapus: Kiss G.
szem, amelyik csak három gólt fogható volt, azt Puljezevics hárí- lyért folyó rájátszás induló Lajos, a legsportszerűbb csapat
lőtt volna Szegeden bajnoki mér- totta. Tizenkét percig tartott csak pontszámai: 1. Fotex 6, 2. Pick (Susáni Sördögökj.
kőzésen harminc perc alatt - ál- a hazaiak bizonytalansága, s be- 5, 3. Tatabánya 4, 4. Dunaferr 3,
lapította meg Lele Ambrus sport- indult a szegedi henger, mégpedig 5. Pestszentlőrinc-Elektromos 2, TÁNCEREDMÉNYEK
egy hat-, végül pedig egy négygó- 6. Nyíregyháza 1.
igazgató.
Szombathelyen a latin-amerikai
A második félidőre alaposan át- los sorozattal, amikor az ellenfél
SÜLI JÓZSEF
táncok ranglistaversenyét
szervezte együttesét Kovács Pérendezték. A szegedi Papiron SC
ter, ugyanis négy olyan játékosát
VTK és a New York TK párja,
küldte pályára, aki az első félidőt
Tóth Orsolya és Faluvégi András
a kispadon töltötte. Ez a hathatós
a második helyet szerezte meg. A
LOMBARD
PHOENIX
csere azonban nem igazán váltotduó ugyanitt a hetedik Magyar
ta be a hozzá fűzött reményeket,
Körversenyen első helyen
BÓDAI MŰANYAG
RENAULT
a Kapcitría*
ÉlMÉNY VE IE ÉlNII
hiszen tíz perc alatt a vendégek
végzett.
H U N G Á R I A
A szegedi Flamenco TSE
versenyzői két viadalon vettek
részt. A szarvasi klubközi
eseményen a következő
eredmények születtek, gyerek
II., latin-amerikai táncok: 2.
Hegyi Nóra, Nikodémusz
Deniel. Felnőtt D, latin: 1.
ban a vendégeket zavarta. A L E G R A N D - S Z E N T E S I V K csoda még a szünetben is tartott, Búrány Anikó, Török Árpád.
harmadik negyedtől kezdve az4-3-ra a Legrandnál volt az előny. Kalocsa, kelet-magyarországi
BVSC-BREND0N 4 - 8
tán felgyorsultak az események,
Fordulás után a szoros emberfogás területi bajnokság, D felnőtt,
ekkor már gólokat is láthattak a
következtében egyre jobban elfá- standard és latin: 2. Búrány,
nézők. Szenvedtek a Tisza-par- ( 2 - 1 , 2 - 2 , 0 - 3 , 0 - 2 )
radtak a házigazdák, a BVSC - ha- Török. B felnőtt, standard: 6.
tiak, képtelenek voltak elkapni
talmas iramot diktálva - fokozato- Czinege Krisztina, Ádám Gábor.
a játék ritmusát. Négy perccel a 0B l-es férfi vízilabda-mérkőzés. Szensan felőrölte őket. A harmadik játalálkozó vége előtt óriási meg- tes, 3 0 0 néző. Vezette: Kiszelly, Mucskai.
tékrészben előbb egyenlített, majd SZEGEDI GÓLOK
lepetésre még 5 - 5 állt az ered- Szentes: Gál - SOMOGYI 2, Lavrisinyec
a vezetést is átvette a Geren- Az utánpótlás
ményjelzőn. A hajrában összedás-gárda, ebben főszerepet ját- labdarúgó-bajnokságban, NB I/B,
1, Juhász E., Zentai, SZEBENI1, Juhász
kapta magát a Beton, s a nagy Zs. Csere: Berki, Szénászky, Vígh. Edző:
szott Németh Zsolt, aki zsinórban U19: FC Szeged-Kazincbarcika
szívvel küzdő Ceglédet állva Vidumanszky László.
háromszor mattolta Gált. A végén 3—3, a hazai gólszerzők: Varga,
hagyta. Plézer, Pataki, valamint BVSC: Szécsi - Decker, Dabrowszki 1,
akadt még egy-két szentesi kezde- Völgyi, Simon. U17: FC
a névnapját ünneplő Torday Ár- NITSOVITS 1, Czigány, Gulyás 1, NÉMETH
ményezés, de a vendégek maga- Szeged-Kazincbarcika 0-5.
pád duplájával végül biztosan ZS. 3. Csere: Nyéki, Fülöp 1, Zoufal, Szabiztos győzelmét nem fenyegette Kiemelt bajnokság, U15:
szerezte meg a két pontot. A bó G., Gór-Nagy 1, dr. Varjas. Edző: Geveszély. Emlékezzünk: ősszel a Vác-Tisza Volán SC 0-6, a a
kérdés csak az, miért n e m tu- rendás György.
Kurca-partiak 16-l-es vereséget szegedi gólszerzők: Huszárik (2),
dott a Szeged úgy játszani végig, Gól - emberelőnyből: 4/1, ill. 4/0.
szenvedtek Budapesten, most pe- Beretka, Varga, Annus, Baji
mint az utolsó néhány perc- Az első két játékrészben alaposan dig egy élvezhető, jó mérkőzést (1 l-esből). U13: Vác-Tisza
ben...
meglepték a hazaiak a pontatlanul vívtak nagy nevű riválisukkal.
Volán SC 3-1, a szegedi gólt
Gyöngyösi András: -Annak el- lövő, lazán kezdő BVSC-t. SzebeVidumanszky László: - Jól ját- Molnár B. szerezte.
Budapest-bajnokság, U16: III.
lenére, hogy bebiztosítottuk a ha- ni, Lavrisinyec és Somogyi talála- szottunk az elején, majd egyre
Ker. TTVE-Tisza Volán SC 0 - 3 ,
todik helyünket, nagyon gyorsan taival a Szentes már 3-1 -re veze- kevésbé bírtunk a BVSC-vel.
tett a fővárosi alakulat ellen. De a
a szegedi gólszerzők: Leginszki
el kell felejteni ezt a mérkőzést.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
(2), Takács. U14: Újpest-Tisza
i/ffltvw« "-xí- mnaR 1
Volán SC 3-0.

PICK"
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BralilPnion

Két negyedig tartott a szentesi csoda a BVSC ellen

Szeged Beton VE: győzelem és felejtés...
Szeged: BARÁT - Boros 1, PATAKI 2,
Molnár P l . P l é z e r 2, Szűcs, T0RDAY 3.
Csere: Varga P, Szabó N Edző: Gyöngyösi András.

VÍZILABDA
A Csongrád megyei OB l-es férfi
vízilabdacsapatok tegnap ötvenszázalékosán szerepeltek. A
Szeged 9-5-re győzött idegenben a Cegléd ellen, míg a Szentes, hazai környezetben, 8-4-re
kikapott a BVSC-től.

CEGLÉDI V S E SZEGED BETON 5-9
( 0 - 1 , 0-0, 3-3, 2-5)
0 B l-es férfi vízilabda-mérkőzés. Cegléd,
100 néző. Vezette: Móni B„ Kun.
Cegléd: GÁTI - Péter, Bányi, Dongó T„
Korbulyl, MOLNÁR Á. 3. Pieskó Csere:
Cochovan 1, Türei. Edző: Bóbis Károly.

Gól - emberelőnyből: 6/4, ill 4/3.
Négyméteresből: - , ill. 1/1.
Ősszel az újszegedi sportuszodában a Beton 10-5-re nyert, de a
legutóbbi, ceglédi kirándulásról
is kellemes emlékeket őriz, hiszen egy évvel ezelőtt 10-2-re
győzött.
Az első néhány támadást el
kapkodták a vendégek, de ekkor
még n e m lett belőle gond, mert
Barát többször is remekül hárított. A 4. percben Plézer talált
be, de a hasonló folytatás elmaradt. Támadásban gyengélkedett a Szeged, rengeteg volt a
rossz passz, a technikai hiba,
egyedül csak a védekezést lehetett dicsérni. A nyitott medence, a meleg és kénes víz elsősor-

Totópárbaj

KOSÁRLABDA

ÍME, A TIPPJEIK

IX
12
1
X2
2
X2
1
IX
IX
X
1
2
2
1

Debrecen (4.1-MTK (2.)
ZTE (11.)—Balaton FC (3.)
FTC (1.)—Győr (3.)
Hertha (ll.i-Roslock (9.)
K'lautern (13.)—Bayern (2.)
M'ladbach (14.)-Leverknsen (4.)
ScbaiKe (G.)-Hamburg (8.)
Woffsburg (11.)—Stuttgart (3.)
Dortmund (7.)-Bochum (5.)
Chievo (10.)—Parma (5.)
Lazio (4.1-Siena (12.)
Lecce (13.)-Roma (3.)
Modena (15.)-Milan (1.)
Inter (6. l-Juventus (2.)

Megtört az átok

X
X
X
XX
X3
XX
X
X
XX
X
XX
XX
X
X

Újabb győztese van totópárbajunknak. A sorrendben kétszer
nyerő Papp Róbertet - Tóth
' Ákost és Teimel Zoltánt verte ugyanis legyőzték. Az új ellenfél, Rácz József kilenc találatot
ért el, és Papp hiába tippelt helyesen a pótmeccsre, előtte
csak hétszer jósolt hibátlan
végeredményt. A heti szelvényen már három magyar meccs
szerepel a megszokott német és
olasz bajnokik mellett. Az
Előző heti tippelőink
közül
utóbbi sorozat dobogósai ide- Rácz József kilenc, Papp Róbert
genbe látogatnak.
hét találatot ért el.

Mivel április l-jét írunk, ezért
Papos László ennek szellemében töltötte ki szelvényünket.
Úgy érzi, a hét végén minden
meccsen döntetlen születik.
Sőt volt olyan, amelyiken a fix
iksz erősítésére még egy ikszét
beírt. Papos nagy imádója a
Fradinak, á m most velük sem
tett kivételt. Cipruson is megnézte
kedvenc
együttesét,
amely éppen a szigeten edzőtáborozott. A játékban szívesen
bevezetné az 1, X, 2 mellett a
3-ast is.

Három hónap után idegenben is
győzni tudott a Vásárhelyi Kosársuli NB I/B-s férfi együttese.
MUNKATÁRSUNKTÓL

SÁRVÁR-VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI

74-76 (16-19, 24-25,10-15, 24-17)
NB l/B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Sárvár, 50 néző. Vezette: Pestality, Csabai.
Kosársuli: MOLNÁR (17), Bere (5), K0VÁTS (13), Tigyi (8), KUKLA (21). Cserék: UTASI (6), Czibere (6/6). Edző: Molnár Csaba, dr. Elek András.

Molnár és Kukla pontjai révén jól
kezdett a vásárhelyi csapat, a negyed végén három ponttal vezetett: 19-16. A második tíz perc

elején fegyelmezetten és szervezetten támadott a Vásárhely, és
kihasználva palánk alatti magassági fölényét, s jelentős előnyt
szerzett: 34-22. Fordított a Sárvár. Ekkor vegyes védekezésre
váltottak Molnár Csaba tanítványai: hárman zónáztak, Utasi
fogta Kozmát, Bere (majd Kováts) pedig Pallagot. Ettől kezdve
a két sztár a hátralévő 22 percben mindössze 2 - 2 pontot tudott csak dobni - és ez el is döntötte a mérkőzést.
A juniorok folytatták a remeklésüket:
SÁRVÁR-VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI

64-84 (14-21,13-22,20-20,17-21)

Kosársuli: Szilágyi (2), CZIBERE (15/12),
K0VÁTS (12), VAS (14/6), Csorba (19).
Cserék: Dani (9/3), Martonosi (8), Molnár
(3/3), Török ( - ) . Edző: dr. Elek András.

COMBAT-ARANYAK
A Békéscsabai Lakótelepi SE
all-style karate és kick-box
szakosztálya rendezte meg az
Szabó Pál téri iskolában a
semi-contact kick-box ob első
fordulóját a Secret-Ór-kupáért. A
viadalon 23 klub száz
versenyzője indult. A megyei
klubok eredményei, nők, 50 kg:
3. Borsos Nóra
(Hódmezővásárhelyi Dragon
SE), 55 kg: 1. Miklós Anikó, 60
kg: 1. Kónya Katalin, 65 kg: 3.
Vidóczy Veronika. Férfiak, 74 kg:
1. Rakó Dávid, 3. Gyuris Gábor.,
94 kg: 3. Vásárhelyi Zoltán
(T&.M KB Hódmezővásárhely).
A nem jelöltek a szegedi Combat
„D" SC sportolói. A
legtechnikásabb versenyzőnek a
nőknél a szegedi Miklós Anikó, a
férfiaknál a szintén szegedi Rakó
Dávid bizonyult.
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A sövény

Próbaút

Enyhe, tavaszi idő
Készítette

GROOMBRIDGE (MTI)

BAKOS A N D R Á S
Néha úgy bukkan elő a rosszkedv, ahogyan a kerekek nélküli kisautó a padláson talált papírdobozból. Csodálkozunk, mert lehet, tényleg elhittük, hogy nem hozunk mi haza semmi
olyasmit,
amin nap közben rágódtunk. Nem is hoztunk
semmit a káoszból, amit nap mint nap értelmezni próbálunk, mi magunk azonban
hazajöttünk,
úgy, ahogyan voltunk, és ez néha
majdnem
ugyanazzal a szomorú eredménnyel jár. Fölemeljük a hangunkat, mert nem igaz, hogy amit legutóbb ide raktunk, az már nincs itt, nem igaz,
hogy eltűnt, semmi sem tűnik el csak úgy. Ha ebben igazunk is van, jobb, ha a felelős keresése helyett inkább azt a kisautót
nézegetjük.
A piros festéken lakk csillog, de ha megfordítjuk, silány, könnyen hajló fekete műanyagot látunk, rögtön látjuk, miért is ment olyan korán
tönkre. Tessék: egy vékony csavarhúzó, egy gyönge mozdulat elég ahhoz, hogy a vékony műanyag
megroppanjon, és kiessen az ágyából a motor. Ezt
aztán bevisszítk a konyhába, keresünk egy ceruzaelemet. Az érintésre fölzúg az apró villanymotor, éji bogár, a körülöttünk állók pedig örülnek
annak, amit látnak. Lehet, olyannak
látszunk
most, mint Tóm Hanks a Számkivetettben,
amikor végre sikerül tüzet gyújtania. Tiszta öröm.
Akkor ott kell őket hagyni a motorral, hadd próbálják meg ők is, ami nekünk sikerült.
Odakinn
meg kell keresni azt a hungarocelltáblát,
aminek
eddig nem láttuk a hasznát. Ha megvan, vissza
kell menni a konyhába a hullámos élű kenyérvá-

gó késért, aminek előkeresése és kézbe vétele találgatásokra ad okot. A késsel odakinn hajó formájú darabot kell vágni a hungarocellből,
aztán
olyan darabokat, amelyek körülveszik majd az
elemet és a motort, ezeket fogpiszkálóval lehet a
hajótestre erősíteni. Mindenképpen kell egy darab, aminek az a dolga, hogy a hajótestre erősítve
lejtő legyen, ebbe vékony vályút kell vésni, mert
ez tartja majd a propeller szárát, ami vastag szívószálból készül, és a motor fogaskerekes csatlakozására éppen rá lehet húzni. Propellert pedig a legos dobozban lehet találni, akár huszonnyolcat is.
Nagyobb föladatot csak a motor
áramellátásának
megoldása. Ám az elemet a két végén sárgaréz facsavarokkal is a helyére lehet ékelni, ezekre a
csavarokra pedig rá lehet akasztani a vezetéket.
Kapcsoló is kell, ez úgy készül, hogy egy drótot
egyik végén kurbli formájúra hajtunk, és ezt a hajóba szúrjuk. A tövére rá lehet csavarni a vezeték
egyik végét, amikor pedig elfordítjuk, a kurbti alakú része hozzáér a másik dróthoz, így kap áramot
a motor. A hajó aljára egy flakonból kivágott műanyag lapot kell erősíteni, ez lesz a mozdulatlan
kormánylapát. Úgy indul, mint a villamos.
Akkor tele kell engedni a fürdőkádat hideg vízzel. A hajó megrázkódik, elindul, és körbejárja a
kádat. Ekkor már ketten is állnak
mellettünk,
egyik a nadrágzsebünkbe kapaszkodik, és húzza,
a másik viszont kijelenti, hogy köszi, most már
akkor hadd játsszon vele. Erre pedig azt kell válaszolni, hogy a hajó egyelőre próbaúton van.

A brit Derwent házaspár kivágott egy sövényt, amelyről úgy
vélte, hogy saját telkén nőtt, de a
szomszéd bebizonyította, hogy a
babérbokor az övé volt, s most
Derwentéknek el kell adni házukat, hogy fedezni tudják a költségeket. A bokor Groombridge faluban, Paul és Janet Derwent és
jogász szomszédjuk telkeinek
mezsgyéjén nőtt, 7,5 méter széles volt, és eltakarta a házaspár
pillantásaitól a szomszéd birtokát. Kénytelenek eladni mintegy
900 ezer eurónak megfelelő értékű házukat, hogy ki tudják fizetni az 524 ezer euró ügyvédi költséget. Paul Derwent nem veszítette el humorérzékét. Kijelentette: „Ha most eladjuk a házat,
a vevőnek pontosan meg tudjuk
mondani, hol a telek határa".

ISTEN ÉLTESSE!
HUGÓ
Hugó több germán név rövidülése. A francia trón első uralkodója
is ezt a nevet viselte. A múlt század elején alkotó Schreiber Hugó
kubista, majd konstruktivista
festményei mára az aukciók kedvelt, csillagászati árú műtárgyai.
Hugó, a víziló címmel rajzfilm
készült gyerekek részére. Április
1. a vidám beugratások napja.
Ilyenkor figyelmeztetik egymást
a barátok, hogy lóg a cipőfűződ,
gyakran cseng az Állatkert telefonja, ahol Jónás urat - „aki"
szintén víziló - kérik a telefonhoz. Hugó vagy száznap az elnevezése a néphagyományban ennek a napnak, mert ez az év 100.
napja. Egyéb névnap: Agád, Agapion, Ida, Pál, Teodóra, Urbán.

Időjárásunkat továbbra is anticiklon h a t á r o u a meg, ezért ma estig sok napsütésre
számíthatunk. Időnként ugyan felhők jelennek meg az égen, eső azonban nem lesz.

Szeged

18°

Mórahalom

17°

Hódmezővásárhely

17°

Mindszent

17°

Szentes

17°

Békéscsaba

18°

Makó

18°

Szolnok

15°

Csongrád

17°

Kecskemét

17°

Kistelek

17°

Orosháza

cCb

18°

További kilátások
A következő napokban sem változik számottevően az idő Dél-Magyarországon. A
nyugat felől érkező nedvesebb léghullámok megtorpannak a Dunántúl fölött, ezért
továbbra is számítani lehet többórás napsütésre. Marad a kellemes, tavaszi idő.

Péntek

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Max:17°
M!n:3
Változó

Max: 14°
Mln:3°
Változó

Max: 14°
Mln:2
Változó

Max: 16°
Mln:2°
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 590 cm (hőfoka 7,2 C°), Csongrádnál 595 cm,
Mindszentnél 6 1 3 cm. A Maros Makónál 263 cm.
A N a p kel: 5.23, nyugszik: IS.14, Hold kel: 13.21, nyugszik: 4.06

Eszementek klubja, Mintasors
előkelő helyezettek
KUALA LUMPUR (MTI/AFP)

LOS ANGELES (MTI/AFP)

Mi minden eladó a makó-rákosi tanyavilágban?

Michael Jackson, húga, fanét és
George W. Bush elnök is szerepel
az előkelő tízes listán, amelyre az
amerikaiak az idei év legnagyobb
marhaságait elkövető személyiségeket szavazták be - adták híFotó: Karnok Csaba rül az április 1-je alkalmából készített
közvélemény-kutatás
eredményét. Michael Jackson
második éve vezet „a legdinkább
amerikai" címért folytatott nemes versengésben, amelyet fiazötti korcsoportban azonban a talkorú megrontásának vádjáért
megkérdezettek fele már semmi- érdemelt ki; a megkérdezettek
77 százaléka szavazott rá a New
lyen szexuális kapcsolatot nem
óhajt. A tanulmány egyértelmű- York-i székhelyű Jeff Barge közen kimutatta, hogy a libidó és a vélemény-kutató intézet 1016
kielégítő szexuális élet nem a megkérdezettje közül. A másokapcsolat időtartamától, hanem dik helyezés is a családban maminőségétől, valamint a fiatal
években szerzett tapasztalatoktól függ. Ugyanis azok a hölgyek,
akik ifjú éveikben rossz tapasztalatokat szereztek a szex terüle- Az építkezésen a kőművesmestén, az idősebb korukat arra ter agyontapos egy csigát.
„használják fel", hogy megszaba- Mit vétett szegény? - kérdezi
duljanak a „kötelességnek" te- ijedten a segéd.
kintett szextől.
- Egész nap követett!

Idős hölgyek és a szex
BERLIN (MTI)
TABLETTÁK A TARTÁLYBAN
Egy bolgár rendszámú Mercedes
üzemanyagtartályában 45 ezer
darab efedrin tablettára bukkantak a röszkei vámosok. A kocsiban ülő két testvér feltűnően idegesen viselkedett, emiatt tételes
vámvizsgálatot rendeltek el náluk. A bolgárok Németországba
vitték volna az összesen 450 ezer
forint értékű pszichotrop anyagokat. A testvérpár ellen kábítószerrel való visszaélés miatt indítottak eljárást.
MÁS TÁSKÁJÁBA NYÚLT
Mintegy 15 ezer forintjától szabadítottak meg egy szegedi férfit.
Az áldozat a Mars téren várta a
buszt, mialatt ismeretlenek kiemelték a nyitva felejtett sporttáskájából pénztárcáját.
KAMERÁT AZ AUTÓBÓL
Értéket soha sem szabad feltűnő
helyen hagyni a kocsiban. Ezt az
íratlan szabályt hagyta figyelmen
kívül egy szegedi autós. Ismeretlenek betörték Fiatjának ablakát
és kiemelték az ülésről egy közel
100 ezer forint értékű videokamerát. Emellett még 25 ezer forintnyi rongálási kár is érte a feledékeny férfit.

Lottószámok
SKANDINÁVLOTTÓ
A: 9 . 1 1 , 1 5 . 1 7 , 2 1 , 2 6 , 3 2 B: 4 , 7 , 2 1 , 2 4 , 2 8 , 3 2 , 3 3 .

Az 50-70 év közötti hölgyek életében nagyobb szerepe van a
szexnek, mint általában gondolják: bár nem élnek olyan gyakran
nemi életet, mint fiatal éveikben, viszont annál nagyobb súlyt
helyeznek a minőségre - derítette ki Beate Schultz-Zehden német pszichológusnő. A Berlinben 521 asszony részvételével
végzett reprezentatív felmérés
szerint az 50-60 év közötti korosztály még havonta többször
szeretne szeretkezni, a 65-70 kő-

rad: Jackson húga, fanét 70 százalékkal a következő a lököttek
listáján, mivel február l-jén 100
millió tévénéző előtt villantotta
ki
keblét
az
amerikaifutball-nagydöntőn,
a
Super
Bowl-on. Britney Spears is befutó az eszementek között, a megkérdezettek 55 százaléka szerint
kiérdemelte a listás helyezést
Las Vegas-i 55 órás házasságával.
És végül - de nem utolsósorban maga az amerikai elnök a tizedik
legfőbb bolond, mivel a háborút
kirobbantó ürügyre, az iraki tömegpusztító fegyverek létezésére
n e m találtak bizonyítékot. A futóbolondok versenyében jó helyezést ért el a nemi erőszakkal
gyanúsított Köbe Bryant kosárlabdázó is.

Agyonvertek egy jó tanuló diákot
egy malajziai egyházi iskolában
féltékeny osztálytársai; a bűntény 14 kamaszkorú gyanúsítottját letartóztatták. Mohamad
Faríz Ibrahim, a l ó éves mintadiák többször elpanaszolta szüleinek, hogy diáktársai strébernek
tartják, és bűnbakként kezelik
Szeremban város egyházi iskolájában. A fiú egy hónapja érkezett,
de már könyörgött családjának,
hogy vegyék ki az intézményből.
Az iskolai vécében találtak rá a
fején súlyosan sérült fiatalemberre. A diák kórházba szállítása
után nem sokkal meghalt. A
rendőrség gyilkosság vádjával indított nyomozást, és letartóztatott tizennégy 17 éves kollégistát. A strébergyilkos diákok börtönben várják a kihallgatást.

A NAP VICCE

Uccu neki!
VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás első része. 11. Fátlan
dél-amerikai síkság. 12. Niger fővárosa. 13. Evelin, becézve.
14. A mélybe. 16. Olasz filmrendező volt (művésznév). 17.
Felügyel, kísér (hölgyet). 20. Ókori bronz fúvóshangszer
(=LUR). 21. Einsteinium. 22. Ér, véna - németül. 24. Náci rohamosztag volt. 25. Papagájfaj. 27. Estebéd. 29. ...-billeg. 30.
Fa levélzete. 32. Súlyarány, röv. 34.... quale (annyi, amennyi;
=TALE). 36. Szibériai folyam. 37. Páros szalag! 39. Citromos,
cukros víz. 41. Ha délutáni időpont: teaidő. 43. Belül sima!
44. Tűzhely sütője. 45. A tetejére tevő. 47. Finis. 49. Lent,
mélyben költőiesen.
FÜGGŐLEGES: 2. Az ő számára ír az író. 3. Milos Formán filmmusicalje. 4. Belső hang! 5. Szilárd, angolul (=S0LID). 6. A
mangán jele. 7. Zenei félhang. 8. Régi súlymérték. 9. Tétet növel. 10. Nem (főnév), latin szóval. 11. A közmondás másik része. 15. Valódi, hamisítatlan. 18.... Mirror (angol napilap). 19.
Japán, művészi papírhajtogatás. 23. Igeidő. 26. Karika közepe!
28. Román autók jelzése. 31. Korszerű. 33. Ázsiai hegység.
35. Nehézkes, lassú mozgású. 38. Kukoricatároló. 39. Salt...
City (Utah állam fővárosa). 40. A fasiszta fajelméletben: északi faj tagja. 42. Szótoldalék. 46. Forrasztófém. 48. Alumínium.
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: A nagy emberek az emberiség tartalomjegyzéke.

FordTransit most 5 0 0 OOO Ft kedvezménnyel!
A méltán híres FoidTransit modelljeink 3 éve magasan
vezetik a kategória eladási statisztikáit. Hogy miért?
N é g y érv a sok közül:
t.
2.
3.
4.

Legkorszerűbb 16 V TDC motorok.
Kimagasló kényelem és biztonság.
Megbízhatóság és legendás strapabírósóg.
Bizonyítottan o legalacsonyabb fenntartási és üzemeltetési költségek

Most egy újabb ráadás, bevezettük az ú|, hatsebességes, 137 lE-s T D C (375 Nm)
prémium motorjoinkat a legmagasabb igények kielégítését«
Válassza azt o hasznogépjórművet, amelyik Önnek a legtöbb hasznat hozzál
ÖEKBA Export szakvéleménye alapján.
ForűTransit

Minőség. Megbízhatóság,

éJJj^jf^J)

H o v á n y A u t ó p l a n e t Kft. 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel.: 62/556-300 http://www.fordhovany.hu
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Halmozzuk az élvezeteket!

4x3 hónap = I év
Délmagyarország
VASÁRNAP REGGELelőfizetés
+ ajándék fürdőlepedő

RENDELJE MEG EGY ÉVRE, FIZESSEN NEGYEDÉVENTE!
MOST új előfizetőinknek EGY PIROS FÜRDŐLEPEDŐT ADUNK AJÁNDÉKBA!
Amennyiben nyilatkozik, hogy egy évig előfizetőnk marad, akár negyedévente is rendezheti az előfizetési díjat

Délmagyarország/Délvilág
előfizetőknek
1 0 7 7 Ft/negyedév
•
Egyéb esetben
I 1 6 7 Ft/negyedév

HOGYAN FIZETHET ELŐt
Küldje vissza megrendelését

most!

DÉLMAGYARORSZÁG Kiadó
6720 Szeged, Stefánia 10.

Visszaküldési

Egy összegben fizetőknek
EXTRA AJÁNDÉK
•

határidő:

1x12 hónap = I év
Délmagyarország
Vasárnap Reggel-előfizetés
+ ajándék fürdőlepedő
+ QUANTO öblítő

2004. április 26.

Hívja a 62/567-864 vagy
az ingyenes 06/80/821 -821
előfizetői telefonszámokat!

Keresse fel az Önhöz
legközelebbi
ügyfélszolgálati
irodáinkat!
Szeged, Stefánia 10.
Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3.
Makó, Csanád vezér tér 3.
Szentes, Kossuth u. 8.

Délmagyarország/Délvilág
előfizetőknek:
4 3 0 8 Ft/év
•
Egyéb esetben: 4 6 6 8 Ft/év

Az ajándékok májusban átvehetők
ügyfélszolgálati irodáinkon.
Az át nem vett ajándékokat
júniusban házhoz szállítjuk.

MEGRENDELŐ
Megrendelem a Délmagyarország
VASÁRNAP REGGELT egy évre.
Név:

Cím:

Telefonszám:
Délmagyarország/Délvilág
előfizető vagyok:
Q

Igen

Jl

Előfizetői azonosítószámom:
•

Q

•

•

•

•

•

•

Nem

Az éves előfizetési díjat
a következők szerint rendezem:
Negyedévente

AJANDEK

FÜRDŐLEPEDŐ
QUANTO öblítő

I ^ J Egy összegben

NYILATKOZAT
Aláírásommal igazolom, hogy megrendelem
a Délmagyarország VASÁRNAP REGGELT,
és vállalom, hogy egy éven keresztül
előfizetőjük maradok. Az előfizetési díjat
a nálam jelentkező kézbesítőnél
rendezem.

Dátum:
aláírás

