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TÉMÁINKBÓL
OSSZEVONASROL
EGYEZTETNEK
Az egyetem és az önkormányzat
között napokon belül
elkezdődnek az orvosszakmai
egyeztető tárgyalások a
gyermekklinika és a
gyermekkórház összevonásáról.
A szervezeti és technikai
kérdések megvitatására később
kerülhet sor.
5. oldal
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800 lakásban csökkenhet a fűtésszámla

Panelrekonstrukció pályázatból és hitelből

ÁRA: 80 FT (ELŐFIZETVE: 53 FT)

Zalatnay három évig
lesz rács mögött
H a r m i n c h a t rendbeli csalás miatt három év, letöltendő
börtönbüntetésre
ítélte a másodfokon
eljáró bíróság a népszerű
énekesnőt,
Zalatnay Saroltát.
Zalatnay
Sarolta
1996-97-ben
112
millió forintot vett
fel egy cégen keresztül kisbefektetőktől
magas kamatot ígérve, de a pénz nagy
részét nem fizette
vissza. 2002 decemberében az ügyész öt
év, letöltendő börtönbüntetést kért az
énekesnőre. Az első
fokú ítélet három
évet szabott ki rá, de
másfél év múlva
szabadulhatott volna. A védelem azonban
fellebbezett,
mert Zalatnay azt
állította: csak 55
millió forintot kapott kölcsön, amiből 20 milliót már
vissza is fizetett. A
Fővárosi
Bíróság
most három év, letöltendő börtönbüntetésre ítélte az énekesnőt.

BRONZÉRMES MODELL
Egy szegedi diáklány harmadik
lett egy neves modellkereső
verseny, a Unique Illusion Look
Modell Search 2004 döntőjében.
Elekes Kata a múlt hétvégi
budapesti rendezvényről már egy
hazai és egy nemzetközi
szerződéssel a zsebében tért
haza.
6. oldal
ELHÚZZÁK A NÓTÁJUKAT
Szigorították a finanszírozás
szabályait, ezért veszélybe
kerülhetnek a művészeti
alapiskolák. Eddig egy gyermek
után két intézmény is felvehette
a fejkvótát, a változtatás után
csak az az intézmény kaphatja
meg a normatívát, ahol a diák
magasabb évfolyamon tanul.
10. oldal

A miniszterelnök
ígérete szerint
azM5-ös autópálya

Az indokolás szerint Zalatnay és társai úgy vették fel a
pénzt, hogy tudták:
esélyük sincs azt

nap múlva ér Szegedre!
www.delmagyar.hu

Serfőző István az Építő utca 7.-ből szervezte a pályázat beadását
Közel nyolcszáz szegedi család havi fűtésszámlája
lesz kevesebb, ha megkapják a Belügyminisztérium támogatását a panelépületek rekonstrukciójára.
Huszonkét szegedi lakóközösség jelentkezett az idei
panelrekonstrukciós pályázatra. Az ipari technológiával épült házak többségén tető- és homlokzatszigetelést, nyílászárócserét terveznek. A költségeken

Fotó: Schmidt Andrea

egyenlő arányban osztozik az állam, az önkormányzat és a lakóközösség. A tervezett fölújítás 788 lakást érint, teljes költsége mintegy 300 millió forint.
A lakásonként mintegy 400 ezer forintos hozzájárulást néhányan egy összegben rendezték. A szerényebb lehetőségekkel rendelkezők fölemelt közös
költséggel, 133 hónapon át törleszthetik a hitelt.
Jegyzetünk a 3., információnk a 9. oldalon

A bíróság szerint Zalatnay és társai úgy vették föl a pénzt, hogy tudták, képtelenek azt
visszafizetni

MTI Telefotó: Honéczy

visszafizetni. A tárgyalás során ezt Zalatnay végig tagadta.
Áz énekesnő új ügyvédje
védőbeszédében arra hivatkozott, hogy védence
büntetlen előéletű,
köztiszteletben álló
személyiség,
végig
együttműködött
a

Barnabás

bírósággal, és azóta
már visszafizette az
okozott kár egy részét,
ugyanakkor
kiskorú gyermekét
egyedül neveli és súlyos egészségi problémákkal
küszködik.
Részletek a 2. oldalon

Halál Mórahalomnál
Mórahalom határában tegnap
este egy Szeged felé tartó kisteherautó ismeretlen okból áttért
az út menetirány szerinti bal oldalára és az árokba sodródott. A
teljesen összetört gépkocsiból a
kiérkező tűzoltók mentették ki
az egyedül utazó sofőrt, akin a

mentők már nem tudtak segíteni, a helyszínen meghalt. Személyazonosságát
lapzártánkig
nem tudták megállapítani. A teherautó rakománya gyúlékony
anyag volt. A műszaki mentés és
a helyszínelés idejére az 55-ös út
mindkét sávját lezárták.

A jelek szerint nagy az egyetértés az MSZP elnökjelöltjei között

Mégis a pártnak van kormánya

A dízel ereje: 4 0 0 N m - r e l 8,7 m p alatt szá(ra)zon!

F o r d M o n d e o Ghia Executive - luxusfelszereltség
m á r 1 5 0 OOO f o r i n t é r t .
A Pof u M o r t d e o új TDCi. köze,!,. nyomócsövet», 2.2 ii'.etea dizeirnotorjavot
szinte áflvá hagyja a konkurenciát! A kategória iagerösebfc. 4 hengeres,
155 lóerős motorja 4 0 0 N m - e s nyoriiatókkalrnkiCenMmogajöz. Valossza
a korlátozott számban kaoható Ohie Executive modellt, melynek « 8 8 0 - »

Minőség, jvtegöfznatősdé.'
Nagy tapsot kaptak az elnökjelöltek: Toller László, Szekeres Imre, Lamperth Mónika, Jánosi György és Hiller István
Négy megyéből érkeztek tegnap az MSZP
tagjai Szentesre, ahol zártkörű rendezvényen mutatkozott be a párt öt elnökjelöltje.
A találkozón Hiller István, Jánosi György,
Lamperth Mónika, Szekeres Imre és Toller
László nagy tapsot kapott. A „Döntöttünk,

változunk" szlogen jegyében tartott, nagy
érdeklődéstől kísért fórumon azt nyugtázták az aspiránsok, hogy ötük közül bárkit is
választanak meg az MSZP októberi kongresszusán, akkor is egymást segítve munkálkodnak. Azt is kinyilvánították: a párt-

Fotó: Tésik Attila

nak van kormánya, amelynek n e m az ellenzékkel kell foglalkoznia, hanem azért szükséges cselekednie, hogy az ország népének
jó legyen.
Tudósításunk a 3. oldalon
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Bárándy Péter távozik
avagy marad helyén?
BUDAPEST (MTI)
A Népszava meg nem erősített
értesülése szerint Bárándy Péter
igazságügy-miniszter bejelentette Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelöltnek, hogy n e m kíván
részt venni az új kormány munkájában; az Igazságügyi Minisztérium nem kommentálta a lapinformációt tegnap az MTI-nek.
„Egyelőre a tárca hivatalosan
nem kívánja kommentálni a lapinformációt" - közölték.
Ugyanakkor az MTI-nek az
esetet jól ismerő, név nélkül nyilatkozók egybehangzóan megerősítették az igazságügy-miniszter távozásáról szóló hírt.
Bárándy Péter egy hónapja,
Medgyessy Péter lemondásakor,
úgy nyilatkozott: az, hogy vállal-e szerepet a következő kormányban, attól függ, erre felkérik-e, kap-e anyagi támogatást az
igazságügyi reform, illetve hogy
kik lesznek minisztertársai.
„Mindenféle viták folytán elég

közismertté vált, hogy mit tekintek olyan igazságügyi miniszteri
tevékenységnek, ami számomra
vállalható (...) annak vannak bizonyos anyagi vonzatai. Ezek
természetesen attól, hogy megváltozik a kormányfő személye,
nem változnak" - jegyezte meg
akkor Bárándy Péter.
Hozzátette: következő kormányzati szerepvállalása függ attól is, hogy a többi miniszteri
posztra kit jelöl a majdani miniszterelnök.
„Lehet, hogy furcsán hangzik,
de hát ez egy munkacsapat, nem
mindegy, hogy kivel dolgozik
együtt az ember" - mondta.
Ugyanakkor Bárándy Péter az
igazságügyi tárca élén végzett
munka folytatására vonatkozó
kérdés kapcsán egy hónappal ezelőtt megjegyezte azt is: létezik a
munkatársakkal szembeni felelősség, illetve a megkezdett és
négy évre beosztott munka, amit
„nem szívesen hagy ott az ember".

Valamennyien elítélik a nyilas eszméket

Négypárti összhang
BUDAPEST (MTI)
A négy parlamenti frakció tegnapi megbeszélésén megállapodott arról, hogy a nyilas, nemzetiszocialista eszméket, megnyilvánulásokat
elítélő közös politikai nyilatkozatot terjeszt az országgyűlés elé - közölték a találkozó résztvevői újságírókkal az egyeztetés után.
A Fidesz javaslatot tett a szövegre, amelynek végleges formájáról
még egyeztetnek a pártok, elvben azonban egyetértenek vele - közölte
Salamon László, a nagyobbik ellenzéki frakció képviseletében.
Gusztos Péter szabad demokrata képviseló közölte: „az SZDSZ eltökélt abban, hogy legyen egy négypárti közös politikai nyilatkozat,
amit tartózkodó és ellenszavazat nélkül fogad el a Magyar Köztársaság országgyűlése". Juhász Gábor, az MSZP frakcióvezető-helyettese
a politikai nyilatkozatról szólva azt mondta: „úgy tűnik, hogy ezen
eszmék elítélésben a magyar parlament pártjai (...) nemcsak egységesek, hanem képesek egymás keze alá is dolgozni, ami szerintem egy
páratlan előrelépés".
Csapody Miklós, az MDF képviselője a politikai nyilatkozatról szólva közölte: „tartalmilag, stilárisan a Magyar Demokrata Fórum el
tudja fogadni, hiszen itt most az a lényeg, miután október 15-ig törvényi módosítás nem lehetséges, a legfontosabb az, hogy a magyar országgyűlés, nem egyszerűen csak a négy párt (...) az egész országgal
politikai nyilatkozatban, egy súlyos parlamenti dokumentumban
ítélje el ezeket az ordas eszméket és általában az ilyen kezdeményezéseket".
luhász Gábor közölte, hogy az MSZP a büntető törvénykönyv, a
polgári törvénykönyv és az egyesülési törvény módosítását kezdeményezi az újfasiszta tevékenység visszaszorítása érdekében.
„Ezek a kezdeményezések azokat a joghézagokat hivatottak betölteni, amelyekben ezek a furcsa csoportok, magánszemélyek vagy magukat valamilyen csoportosulásnak vagy egyesületnek nevező szervezetek működnek, akiket (...) mindenki csak újfasiszta szervezeteknek
hív" - tette hozzá.

-

K Ü L F Ö L D "

P E N T E C 2 0 0 4 . SZEPTEMBER 24.

Az énekesnőt 3 évre ítélték, korábban nem is szabadulhat

Zalatnay börtönbe vonul
Három év, letöltendő börtönbüntetésre ítclte másodfokon a
bíróság Zalatnay Saroltát, a
népszerű énekesnőt csalás miatt. A bíróság súlyosbította az
első fokú ítéletet: a háromból
csak másfél evet kellett volna
leülnie.
BUDAPEST (MTI)
Három év, letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Bíróság
Zalatnay Saroltát 36 rendbeli
csalás miatt. Az énekesnő 112
millió forintot vett fel egy cégen
keresztül kisbefektetőktől magas
kamatot ígérve, de a pénz nagy
részét nem fizette vissza. Az énekesnőt első fokon is három évre
ítélték, de az első fokú ítélet szerint másfél év múlva szabadulhatott volna, a másodfokú ítélet
szerint azonban le kell ülnie a
három évet.
2002
decemberében
az
ügyész öt év, letöltendő börtönbüntetést kért az énekesnőre.
Az első fokú ítélet végül három
évet szabott ki Zalatnayra. A
m a j d n e m két évvel ezelőtti első fokú ítélet u t á n a védelem
enyhítésért, felmentésért, vagy
ú j eljárás indításáért fellebbezett. Zalatnay az első fokú ítélet után is fenntartotta korábbi
állítását, hogy 55 millió forintot kapott kölcsön, amiből 20
milliót már vissza is fizetett.
Az ítélet szerint ugyanakkor
körülbelül 112 millió forintot
kapott az énekesnő.
Az ítélet szerint az énekesnő
és társai úgy vettek fel több
mint
100
millió
forintot
1996-97-ben, hogy tudták: esélyük sincs az összegeket visszafizetni. Ennek ellenére rövid határidőre, általában 3 hónapra

Cini nem akart h i n n i a fülének, amikor a bíró ismertette a jogerős döntést
kértek pénzt és havi 10 százalékos kamatot ígéretek. A tárgyalás során ezt Zalatnay végig tagadta, azt állítva, hogy vissza
akarták fizetni a kölcsönöket és
nem a saját meggazdagodásuk
érdekében
gyűjtöttek.
Mint
mondta: azért került nehéz helyzetbe, mert az időközben csődbe
ment MSat televízió nem fizette
ki a cége által készített produkci-

ókért járó díjat, amiből a kölcsönöket is visszaadták volna. Zalatnay ennek, az időközben megszűnt tévétársaságnak készített
műsorokat, ehhez kellett a befektetők pénze.
Az énekesnő új ügyvédje, i f j .
Kaszai Csaba védőbeszédében
arra hivatkozott, hogy Zalatnay
Sarolta büntetlen előéletű, köztiszteletben álló személyiség, vé-

Ostravai holokausztügy
PRAGA (MTI/AP/CTK)
Meggyaláztak egy holokauszt-emlékművet az
észak-morvaországi Ostravában - közölte csütörtökön a rendőrség.
A tájékoztatás szerint ismeretlen személyek náci
jelképekkel és szöveggel mázolták be az emlékmüvet, amelyet tíz évvel ezelőtt emeltek a zsidók első
csoportja deportálásának évfordulója alkalmából.
Az ostravai zsidókat a lengyelországi Nisko gázkamráiba hurcolták a második világháború alatt. A

Csodák csodája, nem történt sérülés

Házba ment a kamion

múlt évben hasonló módon gyalázták meg az emlékművet. Egyelőre nem tudni, hogy a mostani
rongálásnak volt-e köze a deportálások megkezdésének közelgő, október 18-ai évfordulójához.
Ugyanezt az emlékművet öt éven belül harmadszor
érte vandál támadás.
Az ostravai zsidó közösség vezetője, Peter Bachrach nyílt rasszista támadásnak nevezte a történteket. Ha sikerülne elfogni az emlékmű meggyalázóit, két évig terjedhető ő börtönbüntetéssel sújthatják őket - közölték városi rendőrségi források.

Bene főkapitány a
megvádolt rendőrökről
BUDAPEST (MTI)

A Magyar Nemzet című napilap
„minden eddiginél messzebbre
ment, alaptalanul, bizonyítékok
nélkül" vádolt meg rendőrségi
dolgozókat Kulcsár Attila vallomására hivatkozva - mondta
Bene László országos rendőrfőkapitány tegnapi sajtótájékoztatón.
A vezérőrnagy a Magyar Nemzet szerdán és csütörtökön megjelent cikkeivel kapcsolatban beszélt erről, amelyek szerint Kulcsár Attila, a K and H Bank brókercégénél, a K and H Equitiesnél történt sikkasztás ügyének fő
gyanúsítottja kapcsolatot tartott
rendőri vezetőkkel.
Bene László közölte: konzultált a napilapban megnevezett
munkatársaival, akik szerint a
megjelentek minden alapot nélkülöznek. Hangoztatta, valaTűzoltók próbálnak meg kiszabadítani egy szlovák kamiont a budaörsi Tátra utcában, miután eddig tisz- mennyi érintett munkatársa éltázatlan körülmények között a jármű beleszaladt egy lakóházba, majd rádőlt az épületre. A házban lévő vezi bizalmát és támogatásáról
két ember és a teherjármű vezetője sérülés nélkül megúszta a balesetet
Fotó: MTI, MiháJák Zoltán biztosítja őket.

Az MSZP határozottabb, világosabb állásfoglalást vár el a
Legfőbb Ügyészségtől abban a
kérdésben, tett-e tanúvallomást
Kulcsár Attila, vagy minden
alapot nélkülöz az, ami a Magyar Nemzet című lap csütörtöki számában megjelent. Ezt
Tóth Károly szocialista képviselő mondta csütörtökön
az
MTI-nek.
„Az ügyészséggel szemben jogos elvárás, hogy vagy azt
mondja ki, ilyen tanúvallomás
n e m volt, ezért eljárást indít
azok ellen, akik le akarják járatni a magyar rendőrség tekintélyét, vagy pedig azért, mert volt
ilyen vallomás és szolgálati titkok kerültek a Magyar Nemzet
birtokába" - közölte T ó t h Károly.
A Legfőbb Ügyészség csütörtökön közleményben tudatta, hogy
a Kulcsár Attilával kapcsolatos
büntetőügyekben napvilágot látott sajtóhírek nem az ügyészségtől származnak.

Fotó: MTI, Honéczy Barnabás

gig együttműködött a bírósággal
és azóta már visszafizette az okozott kár egy részét. Az énekesnő
véleménye szerint az elmúlt
években sokat dolgozott és megpróbálta enyhíteni a csalás miatti károkat. Az ügyvéd felhozta
azt is, hogy az énekesnő kiskorú
gyermekét egyedül neveli, súlyos
egészségi problémákkal küszködik.

George Bush
az iraki
helyzetről
WASHINGTON (MTI/AFP/AP)
Tovább dagadhat az erőszakh u l l á m Irakban a januári választásokat megelőző időszakban, ezért ez az időszak d ö n t ő
jelentőségű az arab ország jövője szempontjából - vélekedett George Bush amerikai elnök tegnapii sajtóértkezletén,
amelyet közösen t a r t o t t Ijád
Allávi ideiglenes iraki miniszterelnökkel a washingtoni Fehér Házban.
Hangot adott annak a meggyőződésének, hogy az iraki nép fog
dönteni Irak jövőjéről, nem pedig a terroristák. Hangsúlyozta:
látni kell, hogy az erőszak ellenére, amelynek képei időnként elfedik az összképet, javul a helyzet az arab államban, még akkor
is, ha kétségtelenül sok tennivaló maradt még az ország újjáépítésében.
Kijelentette: az amerikai katonáknak Irakban kell maradniuk,
hogy harcoljanak az ottani fegyveres csoportok ellen, amelyek szavai szerint - a globális terrorfenyegetés részét képezik. Úgy
vélekedett, hogy ha az amerikai
katonák kivonulnának Irakból,
akkor a most ott harcoló terroristák a világ más részein hajtanának végre támadásokat.
Allávi eUsrherte a Bushsal közösen tartott sajtóértekezleten,
hogy az utóbbi napok különösen
nehezek voltak hazájában, és
együttérzését fejezte ki az Irakban lefejezett két amerikai túsz
hozzátartozóinak.
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Nagy az egyetértés az MSZP elnökjelöltjei között

A pártnak van kormánya

Panelöröm

A Magyar Szocialista Párt öt
elnökjelöltje mutatkozott be
tegnap Szentesen, az ifjúsági
házban, amelynek nagytermébe
nem fért bé a négy alföldi megyéből érkezett hallgatóság. A
párttagoknak szánt rendezvényen nagy volt az egyetértés az
aspiránsok között.

BÁTYI ZOLTÁN

Elsőként Lamperth Mónika lépett a terembe integetve, s őt követték nagy taps kíséretében a
férfiak: Hiller István,
Jánosi
György, Szekeres Imre és Toller
László, akik az MSZP elnökjelöltjeiként mutatkoztak be tegnap Szentesen, az ifjúsági házban tartott zártkörű találkozón.
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád
és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkeztek a szocialista párt
tagjai a sajtó nyilvánossága előtt
zajló fórumra, ahol a kivetítőn
olvasható szlogen azt üzente, a
párt megtalálta az utat: „Döntöttünk, változunk." Azt viszont
sorsolással döntötték el, hogy az
öt elnökjelölt közül ki kezdi a
bemutatkozást, amelyre mindenkinek öt perc jutott.
Szekeres Imre azért is nagy
tapsot kapott, mert emlékei szerint két hétig védte Szentest az
1970-es árvíz idején. Meggyőződése, hogy a 2006-os országgyűlési választás az Alföldön fog eldőlni. Ha Szekeres lesz a pártelnök, minden választókerületet
felketés, hogy feltérképezze, mire van szükségük az embereknek. Hiller István örömmel
nyugtázta: olyan pártnak lehet a
tagja, amely képes változni, és
amely a legnagyobb nyilvánosság
előtt választja ki az első számú
vezetőjét. Azt mondta, hogy barátokként versenyeznek egymással, ám a verseny végén is bará-

Szocialista elnökjelöltek Szentesen. Lamperth Mónika köszönti a közönséget

Fotó: Tésik Attila

tok maradnak. Hiller nyitott,
érthető és szerethető MSZP-t kíván látni, amely képes megteremteni a sikeres városokból álló
sikeres Magyarországot. Egyébként ő híve a vitának, de ha megszületik a döntés, elvárja, hogy a
közös döntést ki-ki támogassa
vagy hallgasson. Október közepén lesz az MSZP történetének
legfontosabb kongresszusa, amikor „Magyarországon fasiszták
fognak tüntetni". Hiller István
azt akarja, hogy a kongresszusról
vonuljanak ki az utcára, és demonstráljanak a fasizmus ellen,
a sikeres demokrácia és sikeres
Magyarország érdekében.

BALÁZSI I R É N

Baloldali kormányzásra van
szükség, amely felmutatja a
szociáldemokrata értékrendet mondta Jánosi György. Szerinte
ez hozza vissza a társadalmi támogatottságot. Ehhez azonban
új alapokra kell helyezni a kormány és a párt együttműködését. Az SZDSZ-ről úgy vélekedett: ne a pozíciók megszerzésére figyeljenek, h a n e m az értékeiket vigyék a koalícióba. Toller
László szerint a kormányválság
idején a Fidesz már húzta rájuk
a földet, ám sikerült talpra állniuk. Szerinte akkor lesznek sikeresek, ha megvalósítják, amit
ígérnek, n e m pedig - mint tet-

• SIMPIY CLEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

De hova költöztetik
ezt a tengernyi embert, ha egyszer ezek
a panelhegyek
összedőlnek1
- ráncolta szemöldökét
a magyar polgár. A hatvanas évek közepén történt ez,
amikor
nagy étvágyú markolók faltak föl minden bontásra ítélt, picinyke házat. A városok szélén meg akkora
panelkerületek
nőttek ki gombamód a földből, hogy a hatalmas,
szögletes
szürkeségben,
rossz nyelvek szerint, még a lakótelepek
tervezői is
eltévedtek.
Az aggodalom évtized múltán ugyan csökkent, mivel a panelotthonokról
leginkább az derült ki. talán még felrobbantani sem lehetne őket. Ám ekkor új félelemmel
ismerkedett
a
magyar. Miből szépítse, javítgassa a vásott alkatrészeket,
pótolja mondjuk azt a hőszigetelést,
amit a szovjet
mintára
építkezők
kispóroltak a betonpalotákból
1 A távlatokról elmondhattunk
sok mindent, csak éppen azt nem, hogy biztatóak.
A paneloktól egy ügyes húzással akkor szabadultak meg az
önkormányzatok
a 90-es évek elején, amikor már hörögtek a
liftek, kunkorodott
majd' minden tetőn a szigetelés. Az új
magángazdák meg gyorsan elfeledték tulajdonosi
örömüket,
amikor kiderült, milyen áldozatokra is kényszerít a panelalapú
milliomosság.
S lám: a panelvilágban is történhetnek
csodák. A betonházak megújítására kifundált koncepció, egyre inkább úgy tűnik, működőképes.
Egy harmadot vállal magára az állam,
egy harmadot fizet az önkormányzat,
s a felújításra
szánt
pénz egyetlen harmadával kell rendelkeznie
a lakóknak ahhoz, hogy megszépüljön
otthonuk.
Ez a lehetőség
annyira
hihetetlen
volt egy éve, hogy csak négy paneltársas
megreparálására nyújtottak
be pályázatot Szegeden. Ám az idén
már huszonkét
ház lakói vágták a nem is olyan kemény fába a fejszét. Mert hogy pénz akad az állam és az önkormányzat kasszájában is. A hiányzó harmad fedezésére
pedig
olyan hitelkonstrukciókkal
segítenek a bankok, hogy a szegényebbek is fizethetik
a részleteket.
Ha meg azt is eláruljuk, hogy a törlesztés költsége az olcsóbbá váló
fűtésszámlából kigazdálkodható,
nyugodtan leírhatom: néhány év alatt
sikertörténetté
válhat az oly nehezen beindult
panelrehabilitáció.
Hogy mindezek ellenére ma még sokan idegenkednek
a felújítástól? Őket azzal biztatnám gyors elhatározásra:
ne feledjék, nem csupán szebb, de értékesebb is lesz
ingatlanuk.
Meg aztán a betonházakat
egyszer úgyis fel kell újítani. Miért ne tennék most, amikor állam is, önkormányzat
is, bank
is segítséget kínál 1!

ték eddig - megmagyarázzák,
mit miért n e m hajtottak végre.
Hozzátette: egy baloldali pártnak az élet kérdéseivel kell foglalkoznia. A legsürgetőbb feladatnak azt tekinti Lamperth
Mónika, hogy visszaadják a hitet a választóknak. Ehhez minden lehetőség adott, mert ők
vannak kormányon. Szerinte
erős pártelnökre, elnökségre és
aktív tagságra van szükség. Hogyan tudnak majd együttműködni a miniszterelnökkel? Az
elnökjelöltek egyetértettek abban, hogy a pártnak van kormánya.

Tölgy, eurovirág, északi hattyú, kék angyal, energiacsillag

Ökocímkék - mi mit jelent?

A Csalán Egyesület kiadványa az ökocímkék tára
Környezetbarát termékeket vásárolunk, ha környezettudatos
és családunk egészségére ügyelő
vásárlók vagyunk. Ám az élelmiszereken, műszaki cikkeken
az árucímke és a termékismertető mellett feltüntetett jelekről nem mindig tudjuk, mit jelentenek.

A Tárkány Autótól a hétvégén önerő
és jövedelemigazolás iroéOfcfflO elviheti új
Skoda Fabia Classic autóját!

Az ö n

SKODA

Márkakereskedője.

Szeged, Szőregi út 46-50., Tel.: 62/555-666
Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 178., Tel.: 62/533-333

A környezetvédő vásárlóvá válás első lépéseként választhatjuk a visszaváltható palackokat
az eldobható helyett, de gondoskodhatunk arról is, hogy kosarunkba környezetvédelmi jellel ellátott áru kerüljön. Ezek a
lógók tanúsítják: az adott áru
előállításakor a környezetet a
lehető legkisebb mértékben károsították.
Magyarországon 1994-ben alakult a környezetbarát termékeket minősítő szervezet, a Környezetbarát Termék Kht. Jelüket,
a „tölgyet" - a gyógyszerek, élelmiszerek ás italok kivételével minden termék és szolgatátás

g

ARKERDESEK
Szinte minden termékből választhatunk ma már környezetbarát
változatot. De felmerül a kérdés,
ezek az áruk drágábbak-e környezetszennyezőbb társaiknál. A kétféle termék között általában nincs
árkülönbség, de ha mégis, figyelembe kell vennünk azt is, az ökotermékek jobb minőségűek és tartósabbak, mint hagyományos társaik. Ráadásul gyártásukkor nem
szennyeződik a környezet, használatuk nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét.

megkaphatja, ha megfelel a minősítési feltételeknek. így aztán
„tölgy" ékesítheti a beltéri festék
vagy másolópapír csomagolását
is.
A nálunk is használt egységes
uniós ökocímke, az „eurovirág"
lehetővé teszi, hogy a fogyasztók könnyen felismerjék a környezetbarát
termékeket
az
egész unióban, valamint Norvé-

Fotó: Miskokzi

Róbert

giában, Lichtensteinben és Izlandon. Elterjedését éppen ez
nehezíti, mivel több ország termékeire kell kidolgozni a feltételrendszer.
Az
„eurovirág"
azonban nem zárja ki a többi lógó alkalmazását, ha valamely
termék a hazai és uniós minősítést is elnyeri, rajta mindkettőt
föl kell tüntetni.
Hazánkban egyes papírárukon
találkozhatunk az „északi hatytyúval", melynek tanúsága szerint a termékeket a „bölcsőtől a
sírig"-elvnek megfelelően alakították ki. A „kék angyal" Németországban az egyik legeredményesebben működő védjegy: a tapétától a fogkefén keresztül az
építőanyagokig körülbelül négyezer terméken található meg. A
számítógépeken, hűtő- és fűtőberendezéseken, villanykörtéken
látható „energiacsillag" pedig azt
jelenti, a termék az Amerikai
Környezetvédelmi Hivatal előírásai szerint készült.
GONDA ZSUZSANNA

•
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KORKÉP

A községekben az iskolások többsége kedvezményesen

eszik

DESZK. A polgármesteri
hivatalban ma technikai okok,
pontosabban áramszünet miatt
szünetel az ügyfélfogadás.

Az önkormányzatoké a rezsi

DOMASZÉK. Az előző évek
sikerei után az idén is
megrendezik a Három hétvége az
egészségünkért című programot a
községben. A doma székieket
szeptember 23. és október 9.
között várják különféle
szűrővizsgálatokkal,
egészségmegőrző programokkal,
előadásokkal. Ma délután egy
órától dr. Nóvák Erna szemész
szakorvos tart vizsgálatot, illetve
a domaszékick szemüveget is
felírathatnak. A keretet helyben
ki is választhatják a páciensek, a
szemüveget pedig két hét múlva
helyben is átvehetik. A szűrések
és az előadások helyszíne a Dózsa
György utcai orvosi rendelő.
FORRÁSKÚT. A lakásfenntartási
támogatás rendszere a
közelmúltban ismét jelentős
változásokon esett át.
Lényegesen módosultak az
igénylés, valamint az elbírálás
feltételei. A különféle
módosításokról a forráskütiak
bővebb tájékoztatást kaphatnak
a polgármesteri hivatalban
Mihályffyné Király Alexandra
ügyintézőtől.
KÜBEKHÁZA. A hamarosan
elkészülő uniószabványos
mázsaház bejárójának
betonozására társadalmi
munkát szervez a polgármesteri
hivatal, az önkormányzat
mezőgazdasági bizottsága,
valamint a helyi gazdakör. A
kübeki sertéstartókat, egyéni
gazdákat, illetve a falu
fejlesztését szívükön viselő
lakókat holnap reggel nyolc
órától várják az új mázsaháznál.
A tervek szerint a beruházást
október 23-án adják át.
MÓRAHALOM. A Gyermek-,
Ifjúsági és Sportminisztérium
támogatásával megjelent a
Királyhalmi Tanyai Turisztikai
és Kulturális Egyesület hírlevele.
A l'Iél-alföldi Ifjúsági Újság a
királyhalmi iskolában működő
tclckunyhőban készül, s a
környéken élő tanyai gyermekek
szerkesztik.
SZEGED. A hagyományokhoz
híven a Tabán Általános Iskola
diákönkormányzata idén is
rendez kerti partit. Az
intézmény jelenlegi és egykori
tanítványait, valamint szüleiket
ma délután üt órától várják az
iskola udvarán.
ZÁKÁNYSZÉK. Tizedik
alkalommal rendeznek a
községben falunapot. A holnap
délelőtt kilenc órai ünnepi
szentmise után Becsey Zsolt, a
Fidesz-MPSZ EP-képvisclőjc és
Kovács József polgármester
megnyitja a falunapot. Az iskola
udvarán tizenegy órától
kerékpáros ügyességi versenyt
szerveznek, az intézményben
pedig fél tizenkettőkor fotó- és
festménykiállítás nyílik. A
víztorony melletti téren délután
két órától fogathajtók
találkoznak, a sportcsarnok előtt
pedig borkóstolót rendeznek. A
falu kemencéjében három órától
folyamatosan sütik a kalácsot,
majd Csiszér László és barátai
koncerteznek. A sportcsarnokban
délután öt órától Matyi és a
hegedűs lép fel, majd az este hét
órakor kezdődő hál sztárvendége
az Irigy Hónaljmirigy együttes
lesz. A jubileumi falunapot
tűzijáték zárja.
ZSOMBÓ. A zsomhói erdőben a
Rózsa Sándor csárda mögött ma
délelőtt kilenc órától Nézz, láss,
alkoss! címmel festőversenyt
rendeznek a Csongrád megyében
működő alapfokú
művészetoktatási intézmények
tanulói számára. A verseny célja,
hogy a gyermekek az alkotás
témáját maguk keressék meg,
közben megismerjék közvetlen
környezetük természeti értékeit.

A tiszaszigeti kisdiákok a helyi vendéglőben ebédelnek
A kis települések általános iskoláinak és
óvodáinak nagy részében szinte minden
gyermek az intézményben eszik. A helyi
önkormányzatok a törvény szerint átvállalják a rezsiköltséget az étkezést biztosító
szolgáltatótól, így a szülőknek kevesebbe
kerül csemetéjük menzája.
lóval kevesebb kisiskolás, illetve óvodás
eszik otthon, mint ahánynak szülei befizetik
az étkezési díjat. A törvény értelmében az önkormányzatoknak kell állniuk a konyha rezsijét. így a szülőket a költségek kétharmada
terheli. Ráadásul igen sokan különféle kedvezményekben részesülnek, emiatt még olcsóbb az iskolai, óvodai étkezés.
A 198 baksi általános iskolás közül 137
ebédel az intézményben. Közülük is csak huszonegynek szülei fizetik ki a háromszori étkezés teljes ősszegét, vagyis napi 282 forin-

Fotó: Miskolczi Róbert

tot. A többi kisdiáknak ugyanis valamilyen
okból kedvezmény jár, így az összeg felét fizetik ki. Egy gyermeknél viszont csak egy kedvezményt lehet figyelembe venni.
Dócon a tanulók többsége ugyancsak az iskolában eszik - a kilencvenhatból hatvanhétén. A menza naponta háromszáz forintba
kerül, melyből száz forintot az önkormányzat ad a vállalkozónak. így a szülőt csak kétszáz forint terheli. A gyermekek közül mindössze tizennyolc teljes díjas, a többiek kedvezményesen étkeznek. A napi háromszori
étkezés ára 460 forint, melyből 306 terheli a
család kasszáját. A 32 dóci óvodás mindegyike az oviban eszik, napi térítési díjuk 245 forint. Az iskolások, az ovisok étkeztetésének
finanszírozásához jár állami támogatás, de a
kapott összeg nem fedezi az önkormányzat
kiadásait.
A 106 kübekházi iskolásból hatvannégyen

esznek az iskolában és közülük harminckilencen kapnak ötvenszázalékos kedvezményt. A
csak ebéd teljes díja naponta 196 forint. A háromszori étkezés 300, a kétszeri pedig 256 forintba kerül. Csak tízórait is kérhetnek a szülők csemetéiknek, ami hatvan forint. Egy apróság kivételével minden ovis az intézményben étkezik. Közülük húszan ingyenesen.
A tiszaszigeti iskolások a helyi vendéglőben
esznek. Szüleik egy ebédért jelenleg 227 forintot fizetnek, a teljes ár 340 forint, a különbözetet, vagyis a rezsit az önkormányzat finanszírozza. Október elsejétől azonban 363 forintra emelkedik az ebéddíj. Az önkormányzat az emelés után december 31-ig állja a rezsit, de 2005. január elsejétől ezt a szülőknek
kell majd kifizetniük. A többi kisközséghez
hasonlóan a gyermekek nagy része Tiszaszigeten is valamilyen kedvezményre jogosult.

Vásárhelyi vállalkozó sikere Sopronban

Az állatkert is használja a gépeit

K.T.

Imre Zoltán
a VTV-ben

80 éves
a gabonakutató
A szegedi Gabonatermesztési
Kutató Kht.-nál tegnap ünnepi
tudományos ülés keretében emlékeztek meg az intézet alapításának nyolcvanadik évfordulójáról. Marton István, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
főosztályvezetője
úgy fogalmazott: a Magyar Királyi Mezőgazdasági Intézet néven
1924-ben megalakult intézmény
betöltötte küldetését. Korábbi
regionális szerepe a hetvenes
évektől országossá nőtt, s napjainkban elsősorban gabonafélék,
ipari növények és zöldségfélék
nemesítésével, vetőmag-előállításával és kereskedelmével foglalkozik. A nemzetközi színtéren a jövőben csak a hazai kutatási kapacitások összefogásával,
vagyis az FVM-hez tartozó huszonegy kutató-fejlesztő intézmény szoros együttműködésével
tartható fenn a versenyképesség
a multinacionális cégekkel. A
gabonakutatóban jelenleg 64 aktív kutató dolgozik, közülük 4 az
MTA doktora, 17-en pedig kandidátusi vagy PhD-fokozattal
rendelkeznek, 8-an a PhD-fokozat megszerzésén dolgoznak. A
Gabonatermesztési Kutató Kht.
tevékenységének felépítése hasonlít a modern multikéhoz: egy
cégen belül megtalálható a nemesítést szolgáló alapkutatás, a
nemesítés, a vetőmag-előállítás,
a vetőmag-feldolgozás és a -forgalmazás.

Életét
vesztette az
elütött diák
MUNKATÁRSUNKTÓL
Életét vesztette a szerdáról csütörtökre virradó éjszaka a kórházban az a 14 esztendős diák,
akit egy Citroen személygépkocsi gázolt el szerdán este Vásárhely határában.
A tanuló a gorzsai bekötóútnál lévő buszmegállóban szállt
le a menetrend szerint közlekedő makói buszról, majd a járm ű előtt akart átkelni az út
túloldalára, s közben féktávolságon belül elé lépett egy oda
érkező Citroen Xarának. A fiú
a baleset következtében súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenvedett. A helyszínen a mentősök élesztették újjá, m a j d beszállították a kórházba, ahol
azonban később belehalt sérüléseibe.

Elsőként csak gépalkatrészeket
készített, majd önálló faipari
gépeket gyártott Borsodi Bálint
vásárhelyi vállalkozó.Tér mékcsaládjának valamennyi tagja az iparágban egyedüliként nemregiben nyerte el a CE jelzést. A BB-gépck nemrégiben
kapták meg a soproni Lignit-Nóvum Wood Tfcch kiállítás
szakmai nagydíját.

A Szegedi Balett alapítójáról, Imre Zoltánról készült emlékfilmet
vetíti ma 19.30-tól a szegedi VTV.
A félórás dokumentum-portréműsor az Érdemes művész címmel is kitüntetett táncos-koreográfusról halála után nem sokkal,
1977-ben készült, legutóbb ötévé
vetítette a VTV.

A vásárhelyi Borsodi Bálint - akit
évtizedek óta csak Amerika néven becéznek városszerte - , eredetileg esztergályos kisiparosként kezdte, majd 1974-ben felvette magához dolgozni Nántti
Lajos, s a közösen előbb bérmunkát végeztek, aztán faipari gépalkatrészeket gyártottak. Majd a
cég belevágott a faipari gépek készítésébe, a saját fejlesztésű berendezéseik az elmúlt években
sorra nyerték el a soproni szakkiállítás díjait, az utolsó nyolc évben négy alkalommal is. Az idein
pedig szakmai nagydíjat vehettek át. A BB-gépek ráadásul egyedül az országban - birtokosai
a CE minősítésnek. Ez azért fontos, mert az Európai Unióban
csak az így minősített termékeket lehet forgalomba hozni. A tizennégyféle gép közül valamenynyin megtalálhatók a legszigorúbb munkavédelmi előírásoknak megfelelő biztonsági szerkezetek. Az ághelyfúrók, szalagfűrészek, gyaluk mellett a BB kifejlesztette a saját porelszívó gépét
is, mely valamennyi gépéhez
csatlakoztató, s ebben sincs versenytársuk idehaza.

Európai virágkötők
versenye Szegeden

- Mindenféleképpen állandóan
javítanunk, változtatnunk kell a

Kupavetélkedő,

Délmagyarország-különdíj

Első alkalommal kapta meg
Magyarország,
ezen
belül
Szeged az ifjú virágkötők európai kupaversenyének rendezési jogát. H a z á n k a t a budapesti Pánczél Péter képviseli azon a vetélkedőn, amelyen több mint egy tucat ország versenyzői merik össze
tudásukat.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Borsodi Bálint és a minősített fűrészgép
gépeinket, különben kiszorulnánk a piacról - indokolta a folyamatos tervezői munkát Borsodi Bálint. - Azaz, a kényszer
vitt rá bennünket, hogy megszerezzük a CE-minősítést.
A nyolc dolgozót és két család-

Fotó: Tésik Attila

tagot is foglalkoztató cég megrendelői között tudható a Hídépítő Rt. és az állatkert is. A cégnél dolgozik és tanul Borsodi Bálint Szabolcs fia, aki majd tovább
kívánja vinni a vállalkozást.
KOROM ANDRÁS

Az Európai Professzionális Virágkötészeti Egyesületek Szervezete rendezi az Eurofleurs
virágkötészeti
versenyt,
amelynek Magyarország első
alkalommal ad o t t h o n t . Gombás Attila, a hazai szakmai
egyesület elnöke szegedi származású, így n e m véletlen,
hogy a világkupáért folyó vetélkedőt a Tisza-parti városba
hozta.
Eddig
Oroszország,
Anglia, Szlovénia, Hollandia,
Dánia, Svájc, Norvégia, Len-

gyelország, Portugália, Németország és Belgium jelezte, hogy
egy-egy versenyzője Szegedre
érkezik. A 25 évnél fiatalabb
virágkötők

kétéves

válogató-

verseny-sorozata
eredményeképpen hazánkat a 24 éves budapesti Pánczél Péter, a Kertészeti Egyetem hallgatója képviseli.
Péntektől vasárnapig Szegeden, a Mars téren rendezett
verseny médiapartnere a Délmagyarország. A versenyzők
asztaldíszeket, menyasszonyi
csokrot és m á s kompozíciókat
készítenek. A közönség pénteken délután fél h á r o m t ó l vasárnap délutánig látogathatja
a kiállítással, vásárral egybe
kötött rendezvényt, melyre lap u n k h ú s z előfizetője nyert belépőt.
Az e r e d m é n y h i r d e t ő gálán
az egyik versenyzőnek a Délmagyarország különdíjat ad
át.
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Újhelyi kiöregedett
a Fibisz-elnökségből
Lemond a Fiatal Baloldal-Ifjú
Szocialisták
(Fibisz)
elnöki
posztjáról Újhelyi István. A szegedi MSZP-s országgyűlési képviselő lapunknak elmondta:
harmincévesen már öregnek érzi magát, hogy a szocialisták ifjúsági szervezetét irányítsa. A
politikus közölte, azért is döntött így, mert csütörtökön elvállalta az MSZP elnökhelyettesi,
vagy alelnöki tisztére szóló jelölést. " Az októberi tisztújítás
után a szocialista párt vezetésé-

ben szeretnék dolgozni - hangsúlyozta Újhelyi, aki szerint a
megpályázott funkciója nem
férne össze azzal, hogy „fél gőzzel" ifjúsági mozgalmat is vezessen. A 2000 óta a Fibisz élén
álló politikus közölte, hogy elhatározásáról már többször tájékoztatta a tagságot. Elmondása szerint lemondásának nincs
köze ahhoz, hogy Új lendület
néven az ifjúsági szervezet egy
csoportja a távozását próbálta
kikényszeríteni.

Jó gazda kap új lakást
Azok költözhetnek be Szeged új
szociális bérlakásaiba, akik már
bizonyították eddigi bérlakásukban, hogy jó gazdái a város
tulajdonának. A szegedi helyi
lakásrendeletet legutóbbi ülésén módosította a közgyűlés.
A jövőben Szegeden bármely európai uniós tagállam állampolgára igényelhet szociális bérlakást.
A lakásrendeletet a legutóbbi
ülésén módosította a közgyűlés.
A jogszabályt az uniós normákkal is összhangba hozták, ám ennél sokkal fontosabb változás,
hogy döntöttek a most épülő és a
vásárolt lakások bérbeadásának
feltételeiről. A nemrég vásárolt
használt lakásokat minőségi csereként adnák ki. Az új, szociális
célra épített lakások épületenként számított 80 százalékát minőségi csereként hasznosítaná az
önkormányzat, a többi lakás szociális célú bérbeadásáról a közgyűlés városrendezési, tulajdonosi és lakásügyi bizottsága döntene.
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A minőségi csere azt jelenti,
hogy az új lakásba az költözhet
be, aki már „bizonyította", hogy
nála jó kezekben van a város tulajdona. A lakásbérleti szerződés
meghosszabbításának ez idáig
nem volt feltétele, hogy a bérlőnek ne legyen lakbér-, közüzemi
díjtartozása, ezzel most kiegészült a rendelet.
Azok, akik nem tudnak elmozdulni a szükséglakásból, maradhatnak. Eddig két évre kaptak az
igénylők szükséglakást, a rendelet ezen felül legfeljebb egy alkalommal további két évvel történő
hosszabbításra nyújtott lehetőséget. Időközben azonban bebizonyosodott, hogy a bérlők az
összesen 4 év eltelte után általában nem tudtak a szükséglakásból kiköltözni szerény anyagi
helyzetük miatt, ezért ezentúl a
lakásbérleti szerződés két évenként mindaddig meghosszabbítható, amíg a bérlő megfelel a szociális pályázat benyújtása feltételeinek.
M . B. I.

A Volánnál nem is tudtak a forgalomkorlátozásról

Váratlan zár a körúton
Hiába várakoztak tegnap délelőtt az utasok a Széchenyi téren,
a buszok, trolik nem jöttek. Aki hallgatott helyi rádiót, megtudhatta: lezárták a Tisza Lajos körutat a keresztirányú forgalom elől is. A Volán vezetőit hivatalosan nem értesítették a
korlátozásról.
Nem jártak másfél-két óráig
tegnap a Széchenyi tér felé a
helyi autóbuszok. Az útépítő
cég ugyanis lezárta az utat, de a
Volánnak, a buszos cégnek elfelejtettek szólni.
- Mi is a rádióban hallottuk,
hogy lezárják az utat - mondta
Mező István személyszállítási
igazgató. - Ezért nem tudtuk az
utasokat értesíteni, ezért elnézést kérünk.
A Volán vonaltisztje tegnap
délelőtt azonnal elindult, szólt
a vezetőknek, hogy kerüljék el
az adott útszakaszt, félő volt
ugyanis, hogy ha bemennek a
lezárt Attila utcába, bedugítják

azt. A forgalmat elterelték a
Kossuth Lajos sugárút felé. A
Széchenyi téri megálló így kimaradt, de a Centrum, és a
Bartók tér megállóhelyeken is
hiába vártak az utasok.
Az SZKT készült a lezárásra,
a cégnél azt mondták, a szerdai egyeztetésen merült föl,
hogy a kereszteződésekben is
kell aszfaltoznia a Hódútnak,
ami miatt fél órára lezárják az
utcákat. Erről azért a rádión
értesítették az utasokat, mert
a lezárás pontos időpontját és
időtartamát az SZKT sem ismerte.
M O L N Á R BALÁZS I M R E

Mélyponton a nézőszám
Miközben a városvezetés sike- • rintos jegybevétel annak köszönresnek, eredményesnek értékelte hető, hogy 20-30 százalékkal
a Szegedi Szabadtéri Játékok emelték a belépők árát. Az ide2004-es évadját, 1999 óta idén genforgalmi szakemberek a kovolt a legalacsonyabb a fizető né- rábbi négy-öttel szemben ezen a
zők száma. Korábban egyes évek- nyáron egyetlen olyan produkciben ötvenezernél is több jegyet ót említettek, amely a vendégéjadtak el, idén viszont mindössze szakák számának érezhető növe41 ezren vásároltak belépőt az kedését hozta. A Fidesz úgy véli:
előadásokra - mondta tegnapi ezért az elkésett, gyenge és rossz
tájékoztatóján Kohári Nándor fi- kommunikáció, a szervezési zadeszes önkormányzati képviselő. varok, a többször módosított
A Székhelyi József színigazgatót műsorterv, a 125. évfordulóra
szerdán meghallgató kulturális beígért világsztárok és világszábizottság ellenzéki tagja szerint a mok elmaradása, a hullámzó
csökkenő nézettség mellett a re- színvonalú produkciók okolhakordnak számító 151 millió fo- tók.

Egy nyugdíjas asszony panasza az önkormányzat előtt

Elköltözik a Ladakrossz Csongrádról

A buszok csak 12 óra u t á n t é r h e t t e k vissza eredeti útvonalukra

Fotó: Miskolczi

Róbert

Szegedi gyermekklinika és gyermekkórház

Egyeztetnek
az összevonásról
Napokon belül elkezdődnek
az egyeztető tárgyalások a
Szegedi
Tüdományegyetem,
valamint a város önkormányzata között a gyermekklinika
és a gyermekkórház összevonásáról. Szervezeti és technikai kérdésekről még nem esik
szó, első körben az orvosszakma képviselői egyeztetnek.
A gyermekklinika és a gyermekkórház
összevonásával
kapcsolatos konkrét lépésekről
hamarosan elkezdődnek a tárgyalások. Az országos tekintetben is példaértékű kezdeményezésnek szakmailag is helytállónak kell lennie - fogalmazott Kozma József alpolgármester. Ezt a folyamatot minden szereplő számára megnyugtatóan kell rendezni, és
az érintetteknek minden kérdésre választ kell kapniuk. Az
alpolgármester ezért kezdeményezte, hogy mihamarabb induljanak meg az egyeztetések
a feladatmegosztásról. A ma
vagy hétfőn kezdődő megbeszélésen először az ütemezést
pontosítják, valamint áttekintik, hogy az önkormányzat, illetve az egyetem milyen eredményeket vár ettől a folyamattól.
ül

Első körben az orvosszakma
tárgyalóasztalhoz, ezután

pedig a gazdasági intézményszervezésről is megkezdik az
egyeztetéseket. Kozma úgy fogalmazott: csak ezek után kerülhet sor a részletek kidolgozására, így például a szervezeti
és technikai kérdések megvitatására. Nagy körültekintésre
van szükség az alpolgármester
szerint, hiszen jó modellt szeretnének kialakítani. Mindkét
félnek ugyanaz a célja: az
egészségügyi ellátás szakmai
színvonala Szegeden tovább
emelkedhessen.
Bár az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága
még nem tárgyalt az ügyről, Ványai Eva, a bizottság MDF-es
elnöke örömmel fogadta a két
intézmény egyesítésére irányuló törekvést. Véleménye szerint
ugyanis kötelességünk a gyermekkórház nemrég elhunyt főigazgatója, Tekulics Péter által
teremtett értékek megőrzése.
Erre ezen a módon garanciát
lát. Úgy fogalmazott: a gyermekkórház és a gyermekklinika integrációjával nem csak
megmarad, de nő az ellátás
színvonala, az intézményeket
pedig ésszerűbben és olcsóbban
lehet majd működtetni. Ehhez
természetesen olyan garanciák
beépítésére lesz szükség, hogy
az ellátási rendszer ne sérülhessen.
T.K.

A Gyevi temető ügyében folytatott vizsgálat eredménye

Molnár Zsolt és Szemerédi Imréné is mást szeretne látni a csongrádi határban
A tanyája szomszédságában rendezett Ladakrossz-versenyek miatt tett panaszt egy
idős asszony a csongrádi önkormányzatnál.
A városvezetés támogatná a népszerű rendezvényt, de a panaszos által elengedhetetlennek tartott pályaátalakításhoz nem kíván anyagi segítséget nyújtani. A főszervező
úgy látja: önkormányzati szerepvállalás nélkül Csongrádon nincs jövője a versenysorozatnak.
Az elmúlt hét végén fejeződött be a helyiek
körében nagy népszerűségnek örvendő
csongrádi Ladakrossz-bajnokság. Az összesen kilenc futamból álló pontvadászat helyszínéül a csongrádi mellett a csanyteleki pálya szolgált, előbbi miatt azonban panasszal
élt az egyik közeli tanyán élő idős asszony.
Szemerédi Imréné több évtizede él az elkerülő úttól nem messze épült ingatlanban. A 78
éves asszony házának kapujától néhány méterre található a versenypálya startvonala, illetve az autók karbantartására használt depóterület is.
- Amikor futamot rendeznek, az egész

napos motorbőgetés és a felvert por lehetetlenné teszi a nyugodt életet, holott épp a
csend és a jó levegő miatt választottam lakhelyemül ezt a tanyát - mondta az idős
nyugdíjas. Szemerédi Imréné elmesélte,
hogy a múlt hét végén dédunokái meglátogatták, de a csendesnek tervezett családi
ebédből nem lett semmi, a dübörgő motorok miatt. Gyovai Lajosné, a panaszos lánya júniusban - a problémákat részletesen
taglalva - levélben fordult az önkormányzathoz, hogy az ellehetetlenült helyzetre
megoldás szülessen. Érdeklődésünkre leszögezte: amennyiben a pályát kérésüknek
megfelelően átépítik, azaz, mind a startvonal, mind a depó a félegyházi út közelébe
kerül, elállnak a pálya megszüntetésére irányuló kérésüktől.
- Csongrád a jövőben is támogatni szeretné
Ladakrossz-versenysorozatot, mégpedig a
rendezvénykeret terhére, hiszen az egyik kereskedelmi televízió is beszámolt a civil kezdeményezésből létrejött népszerű csongrádi
versenyről - fejtette ki álláspontját Redő Tamás. A polgármester azonban hozzátette: a

Fotó: Bíró Dániel
pálya átalakítására nem ad pénzt a város, mivel a területet bérlő Csongrádi Autósport
Egyesület kedvezményesen kapta meg tíz évre a földet.
- Ilyen feltételek mellett el kell gondolkozni
azon, hogy Csongrádon kell-e Ladakrossz-versenyt szervezni - reagált a városvezetés véleményére Molnár Zsolt, a szervező egyesület
vezetője. A civilben vállalkozóként dolgozó
autóversenyző kifejtette: a bajnokság során
mindent megtettek annak érdekében, hogy
mind a városvezetés, mind a pálya környékén
élők, mind a nézők igényeinek megfeleljenek,
ez éves szinten milliós ráfordítást vont maga
után, s eddig ennek zömét saját zsebből állták.
A beígért önkormányzati támogatás arra lenne csak elég, hogy a panaszos által kért átalakítást elvégezzék a pályán, ezért a versenysorozat finanszírozása ismét az egyesületre hárulna.
- Nagyszénásról és Szegedről is megkerestek, hogy csináljunk ott Ladakrossz-versenyt. Lehet, hogy a költözés lesz a legjobb
megoldás - véli Molnár Zsolt.
BÍRÓ DÁNIEL

Határidő előtt
kezdték az építést
A szegedi Gyevi t e m e t ő fölszámolását a helyi védettség
lejárta előtt kezdték - állap í t o t t a meg az ügyben lef o l y t a t o t t soron kívüli jegyzői vizsgálat. Következmények nincsenek, mert a rendelet szankciókat nem tartalmaz.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lezárult a szegedi Gyevi temető
múlt héten megkezdett fölszámolása ügyében szerdán elrendelt soron kívüli jegyzői vizsgálat, amelyet a környék negyvenegy lakójának tiltakozása kapcsán indítottak. A környékbeliek
azt kifogásolták, hogy a Csomiber Rt. a sírok bontásának a
szeptember 25-ével lejáró helyi
védettség megszűnése előtt fogott neki.
Többször hírül adtuk, hogy a
megszüntetett temető helyén

lakóparkot épít az OTP Ingatlan Rt., amely a munkaterület
előkészítésével a Csomiber
Rt.-t bízta meg. A vizsgálat
megállapította: a munkát valóban a helyi védettséget megszüntető közgyűlési határozatban megjelölt határidő előtt
kezdték - tudtuk meg Herédi
Edit aljegyzőtől. Az ügynek
„jogkövetkezménye" nincs, vagyis az idő előtti bontás hatósági intézkedést nem vop. maga
után. Az aljegyző megerősítette: a kivitelező Csomiber Rt.
nem végzett építési vagy bontási engedélyhez kötött munkát.
Honti György, a Csomiber Rt.
igazgatója - korábbi nyilatkozataihoz hasonlóan - kijelentette:
tevékenységükkel sem országos, sem helyi érvényű rendeletet nem sértettek. Hozzátette,
hogy a temetőben most végzett
exhumálást a védettségről szóló
rendelet sem tiltja.
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Európában csak a budapesti rendezvénysorozatot jegyzik a legjobb 50 között

A sikeres fesztivál receptje
Tervezhetőségre és jó PR-ra van
szükség egy nemzetközileg is
sikeres kulturális rendezvénysorozat megszervezéséhez - állítja Zimányi Zsófia, a Magyar
Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöke.
Európában ma kétszáz igazi
fesztivált jegyeznek, közülük a
legjobb
ötvenbe
Kelet-Közép-Európából csak a Budapesti
Tavaszi Fesztiválnak sikerült bekerülnie. Ezt a Megyei Jogú Városok Szövetségének a művészeti fesztiválok esélyeiről, a kultúra és a turizmus kapcsolatáról
szóló tanácskozásán állította
Zimányi Zsófia, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöke. Ötvennél is több
hazai társa mellett ennek a szervezetnek a tagja a Szegedi Szabadtéri Játékok is, amely hasonló gondokkal küzd, mint versenytársai.
- Montecuccoli mondta: „A
háborúhoz három dolog kell:
pénz, pénz és pénz." Igaz ez a
fesztiválszervezésre is. Az ezzel
foglalkozóknak ahhoz, hogy sikeresek lehessenek, jó előre tudniuk kellene, mennyi pénz áll
rendelkezésükre. Szövetségünk
szeretné a döntéshozóknál elérni: a fesztiválok legalább egy évvel előre tudják meg mekkora
összeggel gazdálkodhatnak majd
- mondja Zimányi Zsófia. A Budapesti Tavaszi Fesztivál, amelynek ő az igazgatója, már az idei
műsorfüzetet bemutató sajtótájékoztatón közreadta a 2005-ös
műsortervet is. Ezt az tette lehetővé, hogy 1996-ban a rendezvénysorozat három fenntartója
megállapodott a fesztiválnak
nyújtott támogatásról, fgy évekre
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Tele kosár - lapunktól
Dorozsmára
Nyugdíjas előfizetőink közül kisorsoltuk az újabb nyertest: a
kiskundorozsmai V. Tóth Károlynét viszi lapunk vásárolni a jövő
héten.

Júniusban tették közzé az interneten a 2005-ös jubileumi fesztivál
programját, amelyre már 13 ezer
jegyfoglalás érkezett. A 25. születésnapját ünneplő Budapesti Tavaszi Fesztivál legnagyobb attrakciójának a chicagói szimfonikusok

A Délmagyarország és a Délvilág nyugdíjas előfizetőinek hirdetett
nyereményjátékában ezúttal a kiskundorozsmai V. Tóth Károlynénak
kedvezett a szerencse. Hűséges olvasónkat szerdán autóval visszük
vásárolni, ahol a játékunkon nyert vásárlási utalvány segítségével 20
ezer forintot költhet el. Hogy mit vásárolt előfizetőnk, arról lapunk
csütörtöki számában beszámolunk.
Nyereményjátékunkra október végéig lehet jelentkezni a Délmakoncertje ígérkezik Pierre Boulez gyarországban, illetve a Délvilágban megjelenő hirdetéshez mellékelt
vezényletével és Daniel Barenbo- nyereményszelvény kitöltésével és visszaküldésével, vagy személyesen
im zongorajátékával. A világhírű ügyfélszolgálatunkon.
együttes Budapesten kívül csak
Londonban és Berlinben ad idén
koncertet, így Ausztriából is sokan Csak Algyő mozdult
érdeklődnek.

kedvező arány eléréséhez rendkívül hatékony marketingmunka
szükséges, a PR-ra fordított költségek elérhetik az összköltségvetés egyharmadát.
- Klebeisberg Kunó részéről
megalapozott gondolat volt annak idején, hogy a szabadtéri révén Szeged Kelet-Közép-Európa
Salzburgja legyen. A történelem
sajnos beleszólt, és a város nem
tudott normálisan fejlődni. De
azt remélem: az uniós csatlakozásunknak köszönhetően a következő években sokkal több
külföldi vendég érkezik a magyarországi fesztiválokra, így
Szegedre is - magyarázza Zimányi Zsófia, aki örül, hogy Szeged
idén tavasszal saját fesztivál
rendezésével kapcsolódott a buZimányi Zsófia a Budapesti Tavaszi Fesztivál igazgatója Fotó: Frank Yvette dapesti programokhoz. Azt ígéri: jövőre is segítenek a szerveelőre tervezhetővé vált a prog- fesztivál 300 millió forintos költ- zőknek, hogy olyan produkciók
ram. Ennek és az internetes jegy- ségvetésének 80 százaléka álla- juthassanak el ide, amelyeket a
rendelés felfutásának köszönhe- mi és önkormányzati támogatás- hatalmas költségek miatt egyető: idén már a vendégek 32 szá- ból származik, addig a Budapesti dül nem tudna vendégül látni
zaléka külföldről érkezett. Beve- Tavaszi Fesztivál idei egymilliár- Szeged. Úgy hírlik, szóba került
zették a fesztiválbarát törzskár- dos költségvetésének 56,3 száza- a világhírű King's Singers énektyát, amelynek tízezer tagja van. lékát tették ki a szponzori támo- együttes is.
H. ZS.
Míg a miskolci Bartók+ opera- gatások és a jegybevételek. A

Szegedi diplomásokból londoni mosogatók

SZOMBAT,
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A művelődés hete
Bár a szervezők szerint nincs
sem szegedi, sem Csongrád megyei résztvevője a ma kezdődő A
művelődés hete - a tanulás ünnepe elnevezésű országos programsorozatnak, Algyőn például
csatlakoztak a kezdeményezéshez.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Európa-szerte 1992 óta rendezik
meg a felnőtt tanulók hetét a művelődés, a felnőttoktatás fejlesztése, támogatottságának növelése érdekében. Idén szeptember
24-e és október 1 -je között rendezik meg Magyarországon A művelődés hete - a tanulás ünnepe
elnevezésű programsorozatot a
Magyar Népfőiskolai Társaság és
a Magyar Művelődési Intézet
kezdeményezésére. A program
legfontosabb üzenete: a tudásalapú társadalom időszakában a tudás, a tudáshoz vezető út biztosítása elemi emberi jog. A tanulás
lehetőségeitől elzárt, a hozzájutásban akadályozott, leszakadás-

sal küzdő társadalmi csoportok
minden nemzedéke számára jelezni kívánják: művelődni és tanulni fontos és lehetséges.
Az országos programsorozatnak nincs sem szegedi, sem
Csongrád megyei résztvevője tájékoztatott Kertész András, a
Magyar Népfőiskolai Társaság
kommunikációs
referense.
Ugyanakkor abban bíznak: a következő évben már találnak
olyan intézményt, amely csatlakozni kíván a kezdeményezéshez. Bár a hivatalos csatlakozók
között nem szerepel, az Algyői
Faluház és Szabadidőközpont,
valamint a könyvtár és tájház
„Magyar művelődés hete Algyőn" címmel jövő hétfőtől péntekig tartó programot hirdetett,
amelyben - többek között - fitnesz- és tornabemutató, bábfoglalkozás, játszóház és táncház,
makettkiállítás is szerepel. A sorozat jövő pénteken, Algyő napján egész napos programsorozattal, többek között kiállítással,
helytörténeti játékkal zárul.

Hazai és nemzetközi siker várhat Elekes Katára

Jövőépítés és kalandvágy Az utcáról csöppent
a modellek világába

Tanulj, fiam, hogy sokra vigyed!
- mondják gyermekeiknek az
ambiciózus szülők. A felsőfokú
végzettség azonban nem jelent
belépőt álmaink munkahelyére.
Ezért a pályakezdő válaszút elé
kerül: segédmunka itthon vagy
külföldön.

Szegeden sok fiatal érzi úgy, diplomája nem biztosíték a megélhetésre. Ha talál is állást - s ez a
jobbik eset - , a keresete legfeljebb a megélhetésre elég.
Fekete Csaba idén lenne első
éves a Szegedi Tlidományegyetem főiskolai karán. Mégis inkább repülőre száll, és Nagy-Britanniában próbál szerencsét.
- A főiskolát n e m kezdem el,
lehet, hogy sosem - mondja
Csaba. - Már megvan kint a
m u n k á m : egy kőműves mellett
leszek segéd, teraszokat építünk. Hiába szereznék itthon
diplomát, nem bízom benne,
hogy annyi pénz összegyűlne,
hogy házat, autót vegyek. A barátnőm, aki itthon agrármér-

NYILVÁNTARTOTT
MUNKANÉLKÜLIEK

A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ adatai szerint
2004. júliusában a regisztrált munkanélküliek száma
16 ezer 286 volt, azaz 7,4
százalékkal több,
mint
2003-ban. A munkanélküliek közül pályakezdő 1987,
diplomás 1301 fő. Az előző
évben a 15 ezer 158 munkanélküliből 1857 volt a pályakezdő és 1301 a diplomás.
nőknek tanult, már Nagy-Britanniában au-pair egy családnál,
majd gyorsétteremben fog dolgozni, amint megkapja az uniós
adószámot.
Egy szegedi cég személyügyi
vezetője a 26 éves Kohn Boglárka. Londonban étteremben szeretne dolgozni, de takarítani is
hajlandó.

A londoni Inside étteremben magyar, japán és bolgár tanárok vállalják a pincérkcdést
DM/DVfotó

- Szívesen felkelek reggel ötkor dolgozni, de elvárom, hogy
megfizessenek érte - jelentette
ki Boglárka. - Rcklámgrafikus
és szoftverüzemeltető a végzettségem, 18 éves korom óta
dolgozom. A 8 év alatt n e m sikerült félretennem, mert felélem a keresetem. A bátyám
évek óta Angliában él, nála fogok lakni.

Nemzetközi és hazai szerződést kapott egy szegedi diáklány, miután harmadik helyezett lett egy
neves modellversenyen. Elekes Katának ez volt
élete első ilyen versenye, amelyre nem akart
benevezni, barátja beszélte rá.

Kőszegi Tamást is várják már
Angliában. Egy barátja él ott, aki
egy önkormányzatnál próbál állást szerezni Tamásnak. Ha ez
nem sikerül, a fiú akkor is marad, geográfusi végzettséggel itthon nem sikerült elhelyezkednie.
Nem mindenki olyan szerencsés, hogy barátok, rokonok segítik munkát, lakást találni. Balázs Iván a főiskolás évek alatt
járt Londonban. Mivel ott nem
ismert senkit, az első éjjelt egy
padon töltötte. Most, az iskola
befejezése után újra visszamenne.
- Szegeden képtelenség olyan
munkát találni, amit úgy megfizetnek, hogy félre is tegyek belőle. Pesten pedig nem szívesen élnék - összegzi tapasztalatait.
Iván búvárkodni szeretne, ehhez
viszont felszerelés kell. Ennek
árát, reméli, Angliában néhány
hónap alatt megkeresi.
Történelem szakos diplomával
Tóth Károly nyelvet tanulni
ment Angliába, de közben megváltozott a cél.
- Megismerkedtem olyan magyar fiatalokkal, akik csak kalandként vállalták az utazást, aztán mégis maradtak, lehet, hogy
végleg. Rájöttek ők is és én is magyarázza - , itt 6-7 órás munkával megkeresheted a szükséges
pénzt. Ráadásul a ranglétrán
gyorsan előre lehet jutni, itt nem
az ismeretség számít, hanem a
teljesítmény.

Kata több lehetőséget, szerződést is ka-

Egy szegedi diáklány harmadik helyezett lett egy
neves modellkereső verseny döntőjében. Elekes
Kata a Unique Illusion Look Modell Search 2004
bronzérmese lett. A múlt hétvégi budapesti rendezvényről már egy hazai és egy nemzetközi modellszerződéssel a zsebében tért haza.
Katának minden adottsága megvan ahhoz, hogy
valódi sikereket érhessen el ezen a pályán. A 17
éves lánynak szinte valószínűtlenül törékeny az alkata: 173 centiméter magas és mindössze 45 kiló.
Mégis azt mondja, soha nem jutott eszébe, hogy
ezt a pályát válassza. Barátja beszélte rá a nevezésre, és már azt is hatalmas eredménynek tartotta,
hogy a több száz jelentkező közül beválogatták a
legjobb 12 közé. Azt mondta, magát körülbelül a
középmezőnyben helyezte el, ezért nagy meglepetés volt számára, amikor az eredményhirdetésen
kimondták a nevét.
A verseny győztese részt vehet egy világversenyen
is, amelynek első helyezettje biztosan nemzetközi
karriert fut majd be. De Kata is több lehetőséget kapott: egy ötéves külföldi és egy hároméves hazai
szerződést ajánlottak számára. Ez azt jelenti, hogy
a világ bármely pontjára hívhatják fotózásra, divatbemutatóra, reklámfilmekbe. Portfoliója már készen áll, azt a verseny előtti felkészítő táborban
minden lánynak elkészítették. így minden csak
azon múlik, hogy Katát felfedezzék.
A szegedi diáklány egyébként már túlesett az első
válogatáson: a verseny után két nappal Bécsbe utazott, ahol divatbemutatóhoz és fotózáshoz kerestek lányokat. Nem tudja, külföldi karrierje máris
beindulhat-e, de az már biztos, hogy október közepén a fővárosban számítanak rá egy divatbemutatón. Kata legnagyobb gondja most az, hogyan érettségizhetne le. Azt mondja, karrierje miatt sem
mondana le az iskoláról, ezért valószínűleg magánúton, vagy levelező tagozaton fejezi be tanulmányait a Tömörkény gimnáziumban. Addigra pedig
biztosan eldől majd, várják-e a világ leghíresebb kifutói a szegedi lányt.

GONDA ZSUZSANNA

Fotó: Karnok Csaba

TÍMÁR KRISZTA
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H I R D E T E S «
TAJEKOZTATO A SZOLGALATI HELYEKRŐL
ÉS INFORMÁCIÓS LEHETŐSÉGEKRŐL

MENETRENDI TAJEKOZTATO
Szeged város helyi autóbusz-közlekedésében 2004. szeptember 27től megindul az autóbusz-forgalom
a felújított Tisza Lajos körúton. Az
autóbuszok az úttest közepén kiépített „közös tömegközlekedési sávon" közlekednek, s a villamosokkal közös megállóhelyeket
használják.
Az új útvonalon közlekednek a
10, 20 és 20Y jelzésű autóbuszok,
melyek ezentúl-az utasokat a
Honvéd térig szállítják. A Kálvin
téri ideiglenes
végállomás
megszűnik, s a járatok ismét a korábbi megállóhelyeket használják.
Ugyancsak visszatérnek az eddig
terelőútvonalon közlekedő 51, 74,
74A, 83 és 83A jelzésű autóbuszok, s a fenti naptól ismét a Tisza
Lajos körúton közlekednek.

Ezzel egyidejűleg életbe lépnek a
hálózatracionalizálás második ütemének hálózat- és menetrendváltozásai is, melynek értelmében a 2es autóbuszok a jövőben a Kossuth Lajos sugárúton az Anna-kút
térségét nem érintik, mert a Mars
tér-Bartók tér-Széchenyi tér felé
sűrített menetrenddel közlekednek. Az eddig ideiglenesen üzemelő 2A Mars tér-Erdélyi tér autóbuszvonal megszűnik.
Megváltozik továbbá a 71-es autóbuszok menetrendje (a 2-sel
összefüggésben), azonban itt a követési idők változatlanok maradnak.
A 76-os autóbuszvonal menetrendjében a reggeli csúcsidőben
20 perc helyett 15 perces követés
kerül alkalmazásra, mellyel
egyidejűleg a 76A Bartók t é r -
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Ipoly sor
Mákkosházi krt.
Vértó
Rókusi ll.sz.ÁH.isk
Rókusi viztorony
Kisteleki u.
Damjanich u.
Rókusi templom
Mars tér, Kenyeres p
Centrum Áruház
Bartók tér
Széchenyi tér
Vedres u.
Sportcsarnok
Közép fasor
Újszeged, Víztorony
Radnóti u.
Thököly u.
Cinke u.
Hargitai u.
Pinty u.
Erdélyi tér

Jelmagyarázat:
Munkanap = Munkanapokon
SZN = Szabadnapokon
MSZ = Munkaszüneti nap
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Munkanap

4 40
5 00, 20.40. 55
6 05,15,25,35, 45,55
7 05.15.25. 35. 45. 55
8 05.15,25, 40
9 00. 20.40
10 00. 20.40
11 00. 20. 40
12 00, 20.40.55
13 05.15, 25.35, 45. 55
14 05,15, 25,35,45, 55
15 05.15. 25. 35.45. 55
16 05,15, 25.35,45, 55
17 05.20,40
18 00. 20.40
15 19 00. 20.40
20 00. 20. 40
12 21
00.30
10 22 00,30
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7 A járatok Indulnak:
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Erdélyi tér
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Munkanap
4 óra perc
3 4 35,50
2 5 10, 30. 50
6 10.20,30,40, 50
1 7 00.10. 20. 30. 40, 50
20. 30, 40.50
o 96 00,10,
00.10. 30. 50
10 10.30.50
11 10.30. 50
12 10. 30, 50
13 10. 30. 40. 50
14 00,10,20.30,40, 50
15 00.10. 20. 30, 40. 50
16 00,10,20.30, 40, 50
17 00.10, 20. 30, 40, 50
18 10, 30, 50
19 10. 30. 50
20 10. 30, 50
21 10. 30
22 00.30
23 00
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Petőfitelep, Fő tér
Duna u.
Szeged SC Stadion
Etelka sor
Erdő u.
Csaba u.
Szamos u.
József Attila sgt.
Postás Müv. Ház
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óra perc

Jelmagyarázat:
Munkanap • Munkanapokon
SZN = Szabadnapokon
MSZ = Munkaszüneti nap
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16
17
18
19
20
21
22
23

30, 55
30
00, 25,45
05. 25. 45
05.30
00. 30
00.30
00. 30
00.30
00. 25.45
05, 25, 45
05. 25. 45
05. 25,45
05. 25. 50
20.50
20
05,45
25
05,45

6724 Szeged, Szeged Plaza, Kossuth L. sgt. 119.
Tel.: (62) 550-180, tel./fax: (62) 550-181
e-mail: kapcsolat@tiszavolan.hu
FORGALOMIRÁNYÍTÓ ÉS INFORMÁCIÓS HELYEK
Központi diszpécserszolgálat:
Tel.: (62) 560-100, fax: (62) 560-101
Mars tér: Tel.: (62) 426-034
Tarján, Víztorony tér Tel.: (62) 479-827
Petőfitelep, Fő tér Tel.: (62) 421-212
Makkosház, Hont Ferenc u. Tel.: (62) 492-611
Lugas u. Tel.: (62) 422-385

PETÖFITELEP, FŐ TÉR - CSILLAG TÉR - RETEK U - JÓZSEF A.
SGT.- TISZA L. KRT. KÁLVIN TÉR - DUGONICS TÉR HONVÉD
TÉR

45
25
05,45
25
05.45
25
05,45
25
05,45
25
05,45
25
05,45
25
05,45
25
05,45
25
05

A járatok indulnak:

I Tarján, Víztorony

t Munkanap

SZN

T

óra perc

perc

4 35,50
5 05, 20,35,
45. 55
6 05.15.25.
35,45,55
7 05,15,25,
35.45, 55
8 05.15.25.
35,50
9 05, 20,35,
50
10 05.20. 35.
50
11 05, 20,35,
50
12 05, 20, 35,
45, 55
13 05.15,25,
35.45. 55
14 05.15,25.
35,45. 55
15 05,15,25,
35,45. 55
16 05,15.25,
35,45, 55
17 05.15, 25.
35,45,55
18 10. 25.40.
55
19 10, 25,40,
55
20 15,35,55
21 15. 35, 55
22 15, 35, 55
23

óra perc

perc

40,50

perc

40
00, 20,40

MEGÁLLÓHELYEK
E g g
perc

40
00,20, 40

00,20,35,50 00,20,40

00,10,20, 05, 20, 35, 50 00, 20. 40
30, 40, 50
00
05, 20, 35, 50 00,20,40
05, 20,35, 50 00, 20, 40
05, 20,35, 50 00, 20,40

Petőfitelep, Fő tér
Gábor Áron u.
Lugas u

Postás Müv. Ház
Lengyel u.

Jelmagyarázat:
Munkanap = Munkanapokon
T = Tanév tartama alatt munkanap
SZN - Szabadnapokon
MSZ " Munkaszüneti nap

4 50
5 05, 20,35.
50
6 00,10,20,
30,40,50
7 00.10,20,
30,40. 50
8 00.10. 20.
30, 40. 50
9 05,20, 35,
50
10 05, 20. 35.
50
11 05, 20, 35,
50
12 05,20.35,
50
13 00,10,20,
30,40, 50
14 00,10.20,
30, 40,50
15 00,10,20,
30,40, 50
16 00.10.20.
30,40,50
17 00,10,20,
30.40. 50
18 00.10,25.
40, 55
19 10, 25, 40,
55
20 10, 30. 50
21 10. 30. 50
22 10, 30, 50
23 10

7
8
9
1'0

Kálvin tér

28
08.48
28,58
28,58
28,58
28.58
28.58
28.58
28.58
28
08.48
28
08,48
28
08,48
28
08,48
28
08.48

00. 20,40

00. 20, 40
00, 20,40

A járatok Indulnak:

00, 20,40

00,20,40

00,20,40

00. 20, 40

00, 20, 40

00, 20, 40

00, 20,40

00, 20, 40

00, 20. 40
00. 20. 40
00, 20, 40

00,20. 40
00. 20, 40
00, 20, 40

05, 20,40

00, 20,40

Gogol u.
Dugonics tér
Honvéd tér

Honvéd tér
Munkanap

óra perc

4
5
6
7
8
9

SZN

T
perc

55
15, 35, 55
15, 35,50

•MSZ
perc

55
15, 35,55
15,35, 55

05,15,25, 05, 20, 35,50 15, 35, 55
35, 45. 55
05,15
05.20.35,50 15, 35, 55
05, 20,35, 50 15, 35, 55

Jelmagyarázat:
Munkanap = Munkanapokon
SZN •Szabadnapokon
MSZ = Munkaszüneti nap

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

F 7 T 1 MSZ
perc

28.58
28,58
18, 38, 58
18. 38. 58
28,58
28,58
28,58
28.58
28,58
18, 38. 58
18, 38, 58
18.38.58
18, 38, 58
18.48
18.48
28
08,48
26
08.48

00, 20.40

05,20,35,50 00,20,40

55

4
5

NOVOTEL HOTEL
Centrum Áruház

Munkanap

óra perc

16
17
18
19
20
21
22
23

05, 20, 35, 50 00,20, 40

perc

I Petőfitelep, Fő tér

I\
(I

Szamos u.
József Attila sgt.

45
25
05,45
15.45
15,45
15,45
15,45
15.45
15.45
15,45
25
05.45
25
05. 45
25
05. 45
25
05.45
25
.05

05, 20,35, 50 15, 35, 55
05, 20,35.50 15, 35, 55
05, 20, 35, 55 15, 35,55

28
08.48
28
08.48
28
08.48
28
08.48
28
08.48
28
08.48
28
08.48
28
08.48
28
08,48
28

SZN EEJ
perc

45
15,45
15. 35,55
15. 35. 55
15.45
15,45
15,45
15.45
15,45
15, 35, 55
15, 35, 55
15. 35. 55
15, 35, 55
15, 35
05, 35
05,45
25
05.45
25
05

perc

perc

45
25
05.45
25
05.45
25
05,45
25
05.45
25
05,45
25
05,45
25
05.45
25
05.45
25
05.45

SZEMELY PU. - CSONGRÁDI SGT - TARJAN. VÍZTORONY TER
ALGYŐI ÚT - PETROLSZERVÍZ KFT. - MOL. RT. KÖZP.

05, 20,35, 50 15,35,55

A járatok indulnak:

MEGÁLLÓHELYEK

| Személy pu
Munkana

15, 35,55

15, 35, 55

15, 35, 55

15, 35,55

15, 35,55

15, 35, 55

SZTK Rendelő

15,35, 55

15,35,55

Dugonics tér

15,35.55

15, 35, 55

Centrum Áruház

15,35, 55

15, 35, 55

Mars tér, Kenyeres p

15,35,55
15. 35. 55
15,35, 55

15, 35, 55
15. 35,55
15, 35, 55

Berlini krt.

Személy pu.
Szent Ferenc u.
Bécsi krt.

Gogol u.

Hétvezér u.
Gém u.

óra perc
4
20
20
7

8

9
10
11
12
13
14
15

16

Rózsa u.

17

Diófa Vendéglő

19
20
21

Makkosházi krt.
Agyagos u.
Tarján, Viztorony t.
Budapesti krt.

A járatok indulnak:

Honvéd ter

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI IRODA

Honved ter

S Z N E ^
perc

10,40
10.40
05,25,45
05. 25.45
10,40
10.40
10.40
10.40
10.40
05, 25. 45
05. 25, 45
05, 25. 45
05, 25. 45
05. 30
00,30
00,45
25
05,45
25

Felhívjuk kedves utasaink figyelmét,
hogy a Tisza Lajos körúton a rekonstrukciós munkálatok még nem
fejeződtek be, ezért a megállóhelyek, peronszigetek megközelítésekor fokozott figyelem szükséges. A
menetrendben meghirdetett megállóhelyeknél járműveink a peronszigetek kiépítése és átadása után
fognak megállni, addig megértő türelmüket kérjük.
Jó utat kívánunk járatainkon.

• Munkanap I

Petőfitelep, Fő ter
Munkanap

megváltozott menetrendeket.

A járatok indulnak:

A járatok indulnak:

<u

z
20
18
17
15
14
13
11
10
8

Az alábbiakban közzétesszük a

A járatok indulnak:

A járatok indulnak:

PETŐFITELEP, FÖ TÉR - CSAP U.- FELSÖ-TISZAPART - ETELKA
SOR - KERESZTTÖLTÉS U.- CSILLAG TÉR - RETEK U.- JÓZSEF A.
SGT.- TISZA L. KRT. - KÁLVIN TÉR - DUGONICS TÉR HONVÉD
TÉR

=o
a>

£

Makkosház

Fó fasor

21
23
24
26
27
28
29
30

'O
aí

6724 Szeged, Bakay N. u. 48.
www.tiszavolan.hu
e-mail: tvpublic@tiszavolan.hu
Tel.: (62) 560-111
Fax: (62) 560-199

nal üzemeltetése szünetel.

TARJÁN, VÍZTORONY TÉR - CSILLAG TÉR - SZILLÉRI SGT.RÓMAI KRT - JÓZSEF A. SGT.- TISZA L. KRT. - KÁLVIN TÉR DUGONICS TÉR HONVÉD TÉR

MAKKOSHÁZ - RÓKUSI KRT.- KOSSUTH L. SGT.- MARS TÉR BARTÓK TÉR - SZÉCHENYI TÉR - BELVÁROSI HÍD - SZÉKELY
SOR FÖ FASOR ÚJSZEGED, ERDÉLYI TÉR

*o

TISZA VOLÁN RT.

Kecskéstelep, alsó autóbuszvo-

Diadal u.

P 7 1 MSZ

Baktói csatorna

perc

perc

PETROLSZERVÍZ

05,45
25
00. 30
00, 30
00. 30
00.30
00.30
00.30
00. 30
05,45
25
05,45
25
05,45
25
05.45
25
05,45

05,45
25
05,45
25
05.45
25
05.45
25
05.45
25
05.45
25
05.45
25
05. 45
25
05,45
25

120 KW-os épület

16

22
A járatok indulnak:

| MOL Rt.Kózponti mh.
Munkanap

Favilla vendéglő

Gázüzem szoc. ép.
Technológiai iroda
Főgyűjtő főkapu
47-es föüt
MOL Rt.Kózponti mh.

Jelmagyarázat:
Munkanap = Munkanapokon

ára perc

8

•

Mars tér (Piac bej.)
Munkanap

Centrum Áruház
Széchenyi tér
Liget vendégló
Vedónökepzó
Orvosi rendelő
Marostól utca
Szórt u.
Szövetség u.
Tanács u.
Thököly u.
Cinke u.
Hargitai u.
Pinty u.

SZN l.'TÁJ

tPerc

óra perc
20,40
00.20, 40.50
00,10. 20. 30. 40. 50
00.10. 20. 30. 40. 50
00.10. 20. 30,40
00,20. 40
00.20. 40
00,20. 40
00. 20. 40
00,10. 20. 30. 40. 50
00.10. 20. 30.40. 50
00.10. 20. 30. 40. 50
00,10, 20. 30. 40. 50
00.10. 20. 30,40. 50
00. 20. 40
00.20. 40
00,25, 55
25. 55
25,55

Bartók tér

Perc.

25. 55
25. 55
20.40
00. 20.40
00. 20.40
00. 20. 40
00. 20.40
00.20. 40
00, 20.40
00. 20.40
00. 25. 55
25.55
25,55
25,55
25,55
25.55
25,55
25,55
25.55

25,55
25,55
25,55
25.55
25,55
25. 55
25. 55
25,55
25, 55
25, 55
25,55
25.55
25.55
25.55
25,55
25, 55
25,55
25.55
25,55

Erdélyi tér
A járatok indulnak:

I Erdélyi tér

SZN IlkVJ

Munkanap

|

45
45
15,45
15,45
15,45
15.40
00. 20.40 15.45
00. 20.40 15,45
00.20,40 15.45
00.20.40 15,45
00.20.40 15.45
00.20.40 15,45
00.20.40 15.45
00.20.45 15,45
15,45
15.45
15,45
15,45
15,45
15.45
15,45
15,45
15.45
15.45
15.45
15.45
15.45
15,45
15,45
15,45
15
15

00. 20. 40
00,15, 25.35,45,55
05.15. 25. 35. 45. 55
05,15, 25, 35.45, 55
05.20. 40
00.20. 40
00.20. 40
00.20. 40
00.20. 35.45. 55
05.15, 25,35.45.55
05.15. 25. 35.45. 55
05.15, 25,35,45.55
05,15. 25, 35,45, 55
05,15. 25.40
00.20. 40
00. 20. 45
15.45
15.45

15

MEGÁLLÓHELYEK

?

£
0

Mars tér.Mikszáth u.

3

Bartók tér

.

Centrum Áruház

20

Gogol u.

18

Bartók tér

3

Kálvária agt

5

Moszkvai krt.

6
8

RSkóczI u. (Vám tér)

9

Kactkés élelmiszer b

10

Kecskét l.tp. alsó

12

Fehárparti lejáró

Szalámigyár

Verbéna u.

14

Artézi kút

15

Gérdonyi Géza u.

1«
17

Szentmlhély, Malom

19

Szentmihély

Szövetkezeti bolt

17

SZTK Rendelő

16

7

Bécsi krt.

14

8

Szent Ferenc u.

13

9

Dobó u.

12

10

Sárkányú.

11

11

Vadkerti tár

10

12

Kamarási u.

9

13

Rendező tér

8

14

Holt-Tisza

7

15

Szúnyog u.

6

16

Kiskertek

5

17

Szivattyútelep

4 I A járatok indulnak:

18

Apály u.

3

19

Deli Károly u.

2

20

Koszorú u.

1

21

Gyálarét

0

»

05.35
05,35
05. 25.45
05,25,45
05, 25, 45
05.25.45
05,35
05,35
05. 35
05,35
05. 35
05.35
05. 35
05. 35
05. 35
05, 35
05

Makkosház

óra perc
4 ' 30.50
5 10. 30, 50
(1 10. 30.50
7 10. 30.50
8 10. 30, 50
t1 10, 30.50
10 10,30, 50
11 10.30.50
12 10,30. 50
13 10,30,50
14 10, 30, 50
15 10.30.50
16 10. 30,50
17 10, 30. 50
18 10,30,50
19 10,30.50
20 10.30,50
21 15.45
22 15.45
23 15

Ipoly sor
Makkosházi krt.
Várté
Rókusi ll.sz.Ált.isk
Rókusi víztorony
Kisteleki u.
Damjanich u.
Rókusi templom
Mara tér (Kenyeres pavilon)
Centrum Áruház
Bartók tér
Gogol u.
Dugonics tér
SZTK Rendelő

perc
50
20.50
20,50
20.50
20,50
20,50
20.50
20.50
20,50
20.50
20,50
20.50
20,50
20.50
20,50
20.50
20.50
20.50
20,50

23

SZTK Rendelő
Bécsi krt.
Szent Ferenc u.

10, 30. 50
10.30, 50
10. 30, 50
10.30,50
10

Dobó u.
Sárkány u.
Vadkerti tér
Kamarási u.
Rendező tér
Holt-Tisza

I

Csonka u.

óra
4
5
1i
7
11
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Szabadság tér
Vadkerti tér
Vadkerti tér. buszforduló

Jelmagyarázat:
Munkanap = Munkanapokon
SZN • Szabadnapokon
MSZ • Munkaszüneti nap

Munkanap
perc
40
00, 20.40
00. 20,40
00. 20.40
00.20.40
00.20.40
00.20,40
00.20.40
00, 20,40
00. 20.40
00, 20.40
00. 20.40
00.20,40
00,20,40
00.20.40
00.20.40
00.20,40
00, 20.45
15,45
15

22,42
02.22.42
02,22

25,45
05.25,45
05.25.45
05.25,45
05.25

83A
«

QJ

MSZ
perc
perc
45
45
15,45
15,45
10, 30. 50 15,45
10. 30. 50 15.45
10, 30, 50 10, 30.50
10, 30. 50 10. 30, 50
10,30,50 10. 30.50
10.30,50 10, 30, 50
10,30,50 10, 30,50
10, 30, 50 10. 30,50
10, 30,50 10, 30.50
10. 30. 50 10, 30. 50
10, 30. 50 10,30,50
10. 30. 50 10. 30, 50
10, 30, 50 10, 30, 50
10. 30. 50 10. 30. 50
10, 30,50 10, 30,50
15,45
15.45
15,45
15,45
15
15

Vadkerti ter, ford.

Szabadsajtó u.

óra porc

Jelmagyarázat:
T = Tanév tartama alatt munkanap

A járatok Indulnak:

Személy pu.

perc
50
20.50
20.50
10. 30. 50
10.30, 50
10. 30. 50
10.30. 50
10.30. 50
20.50
20.50
20.50
20.50
20,50
20.50
20.50
20.50
20,50
20.50
20.50

Dugonics tér

perc
35
05. 35
05,35
05. 35
05, 35
05, 35
05, 35
05, 35
05,35
05, 35
05.35
05, 35
05.35
05. 35
05, 35
05. 35
05, 35
05

Makkosház

Szent Ferenc u.

óra perc
4 40.55
10,25.40.55
10.25.40, 55
10.25.40.55
8 10. 25.40
00. 20.40
10 00. 20.40
00.20.40
00. 20.40
00. 20.40
00, 20,40
00. 20. 40
00. 20,40
00, 20.40
00. 20.50
20.50
20.50
20.50
22 20

Jelmagyarázat:
Munkanap • Munkanapokon
SZN = Szabadnapokon
MSZ • Munkaazünetl nap

P®rc

Munkanap

MSZ

07,27,47
07.27,47
07

Gogol u.

I Holt-Tisza

óra perc
35
05.25.45
05,25.45
05.25.45
05,25,45
05, 25,45
05.25,45
05.25.45
05.25.45
05.25,45
05,25,45
05.25.45
05.25,45
05,25,45
05.25.45
05.35
05,35
05.35
22 05
23

Bécsi krt

Munkanap

Bartók tér

MSZ

M A K K O S H Á Z - RÓKUSI KRT - KOSSUTH L. SGT.- MARS TÉR BARTÓK TÉR - TISZA L. KRT. - DUGONICS TÉR SZENTHÁROMSÁG U.- SZEMÉLY PU. - BEM U. - A L S Ó V Á R O S ,
VADKERTI TÉR

Szentmihály

pare_

Centrum Áruház

Ajáratok indulnak: '

Munkanap

Jelmagyarázat:
Munkanap = Munkanapokon
SZN = Szabadnapokon
MSZ • Munkaszüneti nap

perc
SS
25,55
25.55
25. 55
25. 55
25, 55
25. 55
25. 55
25,55
25. 55
25,55
25. 55
25,55
25, 55
25.55
25, 55
25,55
25.55
25, 55

Mars tér.Mikszáth u.

Gyálarét

MSZ
perc
55
25. 55
25, 55
15. 35.55
15,35, 55
15, 35, 55
15, 35. 55
15. 35. 55
25. 55
25. 55
25, 55
25. 55
25. 55
25, 55
25, 55
25. 55
25.55
25. 55
25. 55

I Mars tér.Mikszáth u.

íreg

perc
perc
40
40
10,40
10,40
10,40
10,40
00. 20. 40 10.40
00,20,40 10,40
00, 20,40 10.40
00.20.40 10.40
10.40
10,40
10,40
10.40
10,40
10.40
10,40
10,40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10,40
10.40
10.40
10,40
10,40
10,40
10.40
10

perc
40
00. 20. 40
00, 20,40
00. 20,40
00, 20,40
00. 20,40
00. 20,40
00, 20.40
00,20,40
00, 20.40
00.20,40
00. 20.40
00.20.40
00, 20.40
00,20,40
10.40
10,40
10.40
10

Dugonics tér

SZN

A járatok indulnak:

Munkanap

•

I

Munkanap

•

A járatok Indulnak:

A

óra
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MEGÁLLÓHELYEK

óra perc
4 35.50
05, 20. 35, 50
6 05. 20. 35. 50
05.20. 35, 50
05, 20. 35, 55
15, 35. 55
15. 35. 55
15.35.55
15, 35.55
15,35.55
15, 35, 55
15, 35.55
15,35,55
15, 35, 55
25.55
25. 55
25. 55
25. 55
22 25. 55
23

Mara tár (Piac baj.)

A járatok indulnak:

MEGÁLLÓHELYEK

Mars tér.Mikszáth u.

6

I Bartók tér
• l

•

21

4

Ajáratok indulnak:

MEGÁLLÓHELYEK

?

à

B A R T Ó K TÉR - MARS TÉR - NAGYKÖRÚT PETŐFI S. SGT KECSKÉS TELEP - TEREHALMI ÚT - KAPISZTRÁN ÚT SZENTMIHÁLY, HARCOS U.

0
1

13

parc

perc_

óra

Jelmagyarázat:
Munkanap • Munkanapokon
SZN ' Szabadnapokon
MSZ • Munkaszüneti nap

MARS TÉR - BARTÓK TÉR - TISZA L. KRT - DUGONICS TÉR SZENTHÁROMSÁG U - ALSÓVÁROS KLEBELSBERG TELEP

A járatok Indulnak:

A járatok Indulnak:

Mara tér (Piac bej.)

74A

MARS TÉR - BARTÓK TÉR - TISZA L. KRT - DUGONICS TÉR •
SZENTHÁROMSÁG U - ALSÓVÁROS - KLEBELSBERG TELEP GYÁLARÉT

MARS TÉR • BARTÓK TÉR - SZÉCHENYI TÉR BELVÁROSI HÍD BÉRKERT U. FÜLEMÜLE U. - MAROSTŐI VÁROSRÉSZ, ERDÉLYI
TÉR
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Jelmagyarázat:
T = Tanév tartama alatt munkanap

Érvényes. 2004. szeptember 1-től
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TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLATI HELYEKRŐL ÉS INFORMÁCIÓS LEHETŐSÉGEKRŐL
SZEGED autóbusz-állomás
Tel.: (62) 551-160, (62) 551-166,
fax: (62) 490-190

CSONGRÁD autóbusz-állomás
Tel.: (63) 570-960, fax: (63) 483-237

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
autóbusz-állomás
Tel.: (62) 535-050, fax: (62) 535-052

MAKÓ autóbusz-állomás

SZENTES autóbusz-állomás

Tel.: (62) 511-020. fax: (62) 511-022

Tel.: (63) 561-030, fax: (63) 318-096
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Nyílászárócsere, homlokzat- és tetőszigetelés

800 lakásban csökken a fűtésszámla
H u s z o n k é t szegedi társasház vesz
részt az idei panelrekonstrukciós pályázaton. Az ipari technológiával
épült házak fölújítási költségeinek
k é t h a r m a d részét az ö n k o r m á n y z a t és
az állam fizeti. Az önrészt alacsony
kamatozású kölcsönből is fedezhetik:
a havi törlesztőrészlet mindössze néhány ezer forint.
Látványosan emelkedett az idei panelrekonstrukciós pályázaton induló
szegedi társasházak száma: huszonkét lakóközösség jelentkezett. Közel
nyolcszáz család havi f ű t é s s z á m l á j a
lesz kevesebb, ha a pályázók megkapják a Belügyminisztérium támogatását. Az ipari technológiával épült,
panel- és téglablokkos házak többségén tető- és homlokzatszigetelést,
nyílászárócserét terveznek. A költségeken egyenlő arányban osztozik az
állam, az ö n k o r m á n y z a t és a lakóközösség.
1998 és 2002 között mindössze 3
társasház pályázott, a 102 lakást érintő
fölújítást az önkormányzat valamivel
több mint 7 millió forinttal támogatta
- tudtuk meg Németh Istvántól, a pályáztatást lebonyolító Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodási Rt. elnök-vezérigazgatójától. Tavaly 4 lakóközösség jelentkezett, az idei érdeklődés tehát valóban kiugrónak mondható. A tervezett fölújítás 788 lakást
érint.

MEG T0BB INDULÓ
Az IKV Rt. arra számít, hogy jövőre még
több társasház jelentkezik a panelrekonstrukciós pályázatra. A város 70 ezer lakásából 28 ezer panel, ezeknek jelentős része elsősorban a hatvanas-hetvenes években
épültek - előbb-utóbb rászorulnak a jelentős energiamegtakaritást hozó fölújításra.

Csongrád megyében sok ezer panellakás vár felújításra
- A pályázók számának emelkedését
az önkormányzat elkötelezettségével, az
egész éves tájékoztatással, lakossági fó-

rumok tartásával sikerült elérni. Az IKV
Rt. segítséget kapott a közgyűlés koalíciós pártjaitól, amelynek képviselői lakó-

AZ 0NK0RMANYZAT0K SEGITENENEK
Szentesen legutóbb három paneles pályázat kapott összesen négymillió forintot. Az egyik tömb a gyűjtőkémények fölújítását valósította meg a
nyert pénzből. Vásárhely az idén is ír ki pályázatot a város lakólnak, mely lehetővé teszi, hogy az Igénylők részt vegyenek a Belügyminisztérium
panelrehabilitációs pályázatán. Tavaly egyébként nem jelentkezett lakossági Igény a panelrehabilitációra. Csongrádról és Makóról most nem
adtak be pályázatot a panelrekonstrukciós programra, korábban azonban Makón volt olyan felújítás, amely ily módon, állami segítséggel valósult meg, s a város most is fölajánlotta lehetőségét a közösségeknek.

Füvészkerti emlékezés
A füvészkert egykori igazgatójára, Horváth Imrére emlékeztek halálának 25. évfordulója alkalmából. Horváth Imre vezetése alatt a kertben
megépült a Fitotron és több speciális üvegház, létrejött a madárbemutató, valamint egyedülálló ökonómiai gyűjteménnyel gazdagodott a
park. A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje és a Magyar Arborétumok és Botanikusok Szövetségének képviselői megkoszorúzták a volt
igazgató szobrát, valamint szakmai ülésen méltatták munkásságát.

Kérését elutasították, de utólag láthatja a felvételt

Apátfalvi panaszos
vitája a Szeparkkal

Anélkül utasította el az apátfalvi Zölleiné Takács Anna bírságra
vonatkozó panaszát a szegedi parkolási társaság, hogy együtt
megnézték volna a kocsijáról készült helyszíni videofelvételt, pedig
ezt megígérték neki. Zölleiné szerint az eljárás így nem korrekt, és
kíváncsi rá, ezek után mi értelme megtekinteni - mert most újra
felajánlották neki a lehetőséget.
Az asszony Szegeden a Toldi utcában, az egyetemi klub szomszédságában állt meg Ford Tranzitjával több mint egy hónapja. A
kocsi jobb oldali ablakába természetesen kitűzte a parkolójegyet,
amit - legjobb tudomása szerint
- szabályosan érvényesített. Ennek ellenére amint visszatért,
egy „Mikulás-csomag" várta az
ablaktörlőhöz tűzve. A kísérőlevél szerint „ellenőrizhetetlen
szelvénnyel parkolt" és ezért
3780 forint pótdíjat kell fizetnie.
Zölleiné úgy érezte, jogtalanul
bírságolták meg. Miután lapunkat felkereste és ügyének utánajártunk, Fonai Gábor, a Szepark
parkolási üzletágvezetője azt nyilatkozta: amennyiben a panaszos kéri, lehetőség van a parkolóőr által készített helyszíni videofelvétel megtekintésére, kétséget kizáróan ugyanis csak ez
döntheti el, kinek van igaza.
Az apátfalvi asszony a kérelmet nyomban megírta, választ
azonban csak most kapott rá.
Méghozzá egészen különöset: arról ugyanis szó sincs benne, hogy
mikor mehet megnézni a felvételt. A levélben mindössze arról
tájékoztatják, hogy a parkolási
pótdíj megfizetése ellen benyúj-

tott panaszát kivizsgálták, kérését elutasították, ezért pótdíjmegfizetési kötelezettségét továbbra is fenntartják. Ennek értelmében arra kérik, hogy a korábban kirótt összeget nyolc
munkanapon belül fizesse be, ha
pedig ezt elmulasztja, több mint
tízezer forintos pótdíjra kötelezik. A levél megismétli: a gépjármű belsejében nem volt jól látható és ellenőrizhető módon elhelyezve a parkolószelvény - a
bizonyító erejű videofelvételre
azonban az indoklás még csak az
említés szintjén sem hivatkozik.
Zölleiné szerint ez az eljárás
nem korrekt, ő abban bízott, a
cég tartja a szavát és együtt megnézhetik a felvételt.
A parkolási társaság ügyintézője, Hevesi Mihály lapunk megkeresésére elmondta: a társaság a
panaszt ugyan elutasította, a videofelvételt azonban ettől függetlenül, ha akarja, megnézheti
az asszony Szegeden. Erre - mostani megbeszélésük alapján hétfőn kerül sor. Apátfalvi olvasónk kíváncsi arra, vajon visszavonja-e a Szepark mostani határozatát, ha netán mégis az derül
ki, hogy neki van igaza.
SZ. I. M.

Belügyminisztériumba, ahol legkésőbb
február végéig elbírálják a pályázatokat.
A huszonkét társasház fölújításának
teljes költsége mintegy 300 millió forint. Az önkormányzat 107 millió forinttal járul hozzá a rekonstrukcióhoz az összeg a városi költségvetésben rendelkezésre áll.
Csáti Ferenc, az IKV Rt. panelrekonstrukciós programkoordinátora az előbbiekhez hozzátette: több társasház a hitelfölvétel helyett a felújítási költség emelésével készül arra, hogy jövőre sikeresen indulhasson a pályázaton.
Az Építő utca 7. számú társasház 28
lakástulajdonosából csak ketten n e m
járultak hozzá a fölújításhoz. Náluk
n e m cserélik ki az ablakokat, de természetesen az egész homlokzatot újraszigetelik majd, ha megnyerik a támogatást. Az egyik lakó, Serfőző IstFotó: Schmidt Andrea ván vállalta a pályázat lebonyolítását
és a legkedvezőbb hitelforrás földerítékörzeteikben önállóan is szerveztek tá- sét. A 36 millió forintos összköltségjékoztatókat. A fórumokon részt vettek ből 12 millió forint jut a társasházra,
a szükséges önrésszel nem rendelkező amelynek fedezésére 8 millió forint
társasházaknak hosszú lejáratú, kedve- hitelt kellett fölvennie. A lakásonként
ző kamatozású kölcsönt kínáló pénzin- mintegy 400 ezer forintos hozzájárutézetek képviselői is - fejtette ki az igaz- lást néhányan egy összegben rendezgató.
ték. A szerényebb lehetőségekkel renA jelentkezési határidő szeptember delkezők fölemelt közös költséggel
15-én zárult. Most a beérkezett anyagok törlesztik a hitelt. A terhek az alahiánypótlása folyik; az eddigi értékelés csony fizetésűek számára sem elviselszerint egyetlen társasházat sem kellett hetetlenek: 133 hónapon át havi 1500
kizárni az indulás lehetőségéből. A do- forinttal kell többet fizetni.
kumentumokat október 31-ig küldik a
NY. P.

Figyeljük a csilpcsalp füzikét és a bíbicet!

Madarak földön, vízen, levegőben
Madármegfigyelő napokat rendeznek október 2-án és 3-án
Magyarország minden megyéjében. E napokon Európa-szerte
ezrek tanulmányozzák a madarakat, természetes élőhelyükön - földön, vízen, levegőben.
Persze más napokon is megfigyelhetjük a szárnyasokat.
A BirdLife International által
1992-ben kezdeményezett madármegfigyelés célja a madárvédelem
népszerűsítése és a természetvédő
egyesületek munkájának megismertetése. A megfigyelés egyben
verseny is az országok között, melyen Magyarország évek óta az első
három helyet szerzi meg a látott
madarak és a helyszínek száma
alapján. A program magyarországi
szervezője, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi
Egyesület
(MME) arra biztat mindenkit, töltsön el néhány kellemes órát a sza-

A Fehér-tó a madárfigyelők
kedvence
Fotó: Karnok Csaba
badban, sétáljon tópartján, mezőn
vagy erdőben és figyelje a madarakat - különösen október 2-án és
3-án. A jövő héten szombaton a
szegedi Fehér-tóra, vasárnap a Vadasparkba várják az érdeklődőket
az MME munkatársai.

I. osztályú
minőségi ülőgarnitúrák
40% kedvezménnyel
a Dorina Bútortól

MADÁRMEGFIGYELŐ PROGRAM
Október 2-án, szombaton a Fehér-tóra kirándulhatnak a madarak iránt érdeklődők. Gyülekező a
Mars téren, 8 óra 10 perckor. Az
érdeklődők részvételi szándékukat
Lovászi
Péternél,
a
30/285-4919-es telefonszámon jelenthetik be. Vasárnap a Szegedi
Vadasparkban folytatódik a rendezvény, 9 és 14 óra kőzött madáretetéssel, gyűrűzéssel, madárbarát kerttel, madárhangokkal ismerkedhetnek a látogatók. A park
belépővel látogatható, de a programok ingyenesek.
A Fehér-tón elsősorban vízi
madarakra, tőkésrécére, kanalas-, böjti-, csörgő récére lehet
számítania a megfigyelőnek hallottuk Kasza Ferenctől, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád Me-

gyei Csoportjának alelnökétől. A
nyáriludak is itt pihennek, amíg
táplálékot találnak a tóban. Nagy
partimadár-csapatok, bíbic, több
ezer sirály, sőt - ha szerencsénk
van - északról darucsapatok várhatók. A hullámtéri erdőkben,
parkokban erdei pintyet, zöldikét
lehet látni, de ilyenkor már megérkeznek a vetésivarjú-csapatok
és a csízek is. Fenyőrigókat és átvonuló csilpcsalp füzikéket is
megfigyelhetünk. A szervezők
kérik a résztvevőket, a látottakat
október 3-án délután 16 óráig jelezzék a az m m e § m m e . h u
e-mail
címen,
vagy
az
1/275-7321-es
telefonszámon.
N e m jelent problémát, ha nem
tudják megnevezni a látott madárfajokat, ugyanis a megfigyelt
madarak számára, a helyszínre
és a résztvevők számára kíváncsiak a szervezők.
G. ZS.

Bizánc 3-2-1
990 000 Ft helyett 5 9 0 0 0 0 Ft
Szövetesből: 4 3 0 0 0 0 Ft
Palermó 3-2-1
730 000 Ft helyett 4 9 5 0 0 0 Ft
Szövetesből:368 0 0 0 Ft
Viktória 3-2-1
5= 850 000 Ft helyett 5 5 0 0 0 0 Ft
Szövetesből:420 0 0 0 Ft
Rodosz 3-2-1
750 000 Ft helyett 4 3 0 0 0 0 Ft
Szövetesből:328 0 0 0 Ft

Ülőgarnitúrák m á r

3 0

0 0 0

F t

befizetéssel

megrendelhetők.

Bőrgarnitúra vásárlása esetén
DVD lejátszót adunk ajándékba.

E
p.
°
-c

w

g»
Rió 3-2-1
i 720 000 Ft helyett 3 9 0 0 0 0 Ft
S Szövetesből: 2 6 8 0 0 0 Ft
o
31
I. osztályú akciós szövetes garnitúrák már 1 5 0 0 0 0 Ft-tól!
Jegyezze meg szlogenünket,
Aktuális vásárunk helye és ideje
mert nyerhet vele:

Dorina Bútor, Székesfehérvár:

„Az igényes otthon itt kezdődik."
Akciósán megrendelt bútorát (szövetest 2-3 héten belül, bőröst
4-5 héten belül) leszállítjuk, vagy 2005. február 28-ig bármely Érdeklődni: 20/971-0021, 20/421-7121
hónapot megjelölve akciósan fenntartjuk, majd leszállítjuk.
Tel./fax: 22/332-683

Ifjúsági Ház

Szege
Led, Felsőtiszapart 2.

2004. Sizeptember 25-26
Nyitva: 9 - 1 7 óráig
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Egyes művészeti alapiskolák fiktív gyermekek után vették fel a fejkvótát

A kóklereknek elhúzzák a nótáját
A kilencvenes évek derekán igény mut a t k o z o t t az alapfokú művészeti iskolákra, de jó ü z l e t n e k is bizonyult a
m ű k ö d t e t é s ü k . Egészen
mostanáig.
Csongrád megyében jelenleg több
m i n t h a r m i n c ilyen i n t é z m é n y t üzem e l t e t n e k ö n k o r m á n y z a t o k , alapítványok, egyesületek és magánvállalkozók. A pénzügyi szigorítások m i a t t
azonban veszélybe kerültek a művészeti iskolák.
A törvényi feltételek megteremtése után,
a kilencvenes évek közepén elindulhattak a különböző művészeti alapiskolák.
A civil szféra szereplői megelőzték az államot, amely - tegyük hozzá - amúgy
sem mozdult nagyon erre a feladatra. A
szülők közül viszont egyre többen szerették volna, ha gyermekük időben megismerkedik valamelyik művészeti ággal.
Ezt az igényt elégítették, elégítik ki a
tánc-, színház-, ipar- és képzőművészettel foglalkozó alapiskolák, amelyeket főként alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok és magánvállalkozók üzemeltetnek.
Mivel az alapfokú művészetoktatás a
közoktatás részévé vált, ugyanúgy jár az
alapiskoláknak az állami normatíva, az
úgynevezett fejkvóta minden egyes
beiratkozott gyermek után, mint az önkormányzati fenntartású iskoláknak. Ez
az összeg jelenleg a zeneművészeti ágon
egy évre gyermekenként 105 ezer forint,
az úgynevezett csoportos képzésben
résztvevők után pedig fejenként 68 ezer
forint.
Aki ügycsen gazdálkodik, életben tud
maradni - fogalmazott Kurucz István, a
szegedi Múzsa Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettese.
- Természetesen a végcél az, hogy a
fenntartó - a Múzsa esetében egy közhasznú társaság - megéljen a pénzből,
de úgy, hogy tisztességesen ellátja a feladatát, munkahelyet teremt a pedagógusoknak. Az iskoláknak nem csupán a
központi költségvetésből van bevételük,
hanem a szülőktől is, akik - intézmény-

Zoltánfy
kiállítás
A szegedi önkormányzat; a Móra
Ferenc Múzeum és a család rendezésében Szalay Ferenc festőművész és Tandi Lajos újságíró
nyitja meg ma 16.30-kor az
Olasz Kulturális Központban
(Szeged, Dugonics tér 2.) Zoltánfy István festőművész emlékkiállítását. Közreműködnek: a
szegedi Tömörkény István Gimnázium kamarakórusa és a deszki Zoltánfy István Általános Iskola diákjai.
Az 1988-ban elhunyt művész
most lenne 60 éves, a pályafutását felidéző tárlat október 15-éig,
hétfő kivételével 10-től 18 óráig
látható.

Minifesztivál
Szegeden

Képzőművészeti alapiskola Szegeden, a Széchenyi téren. Az alkotás lázában... Képünk illusztráció

MŰVÉSZÉT ES 0KTATAS
Szegeden a rendszerváltásig, szervezett keretek között csak az állami zeneiskolában lehetett
valamilyen hangszeren tanulni. Más művészeti ággal - tánc, színház, képzőművészet - kapcsolatos szakköri és egyéb foglalkozásokat a művelődési házakban tartottak. A kilencvenes
évek elején a különböző lobbicsoportok szerették volna egységesíteni, a közoktatás részeként
elismertetni a művészeti oktatást. Még központi tantervek is készültek, ám nem lett semmi a
dologból.
tői függően - évi 3-8 ezer forint térítési
díjat fizetnek.
Nemrégiben egy ellenőrzés után szigorítottak a finanszírozás szabályain, ami
miatt veszélybe kerülhetnek a művészeti

alapiskolák - hallottuk Kurucz Istvántól.
Eddig egy gyermek után két intézmény is
felvehette, felvette a fejkvótát, függetlenül attól, hogy az egyikben zenét, a másikban pedig táncot tanult. A változtatás

Fotó; Miskolczi

Róbert

után az az intézmény kapja meg az állami
normatívát, ahol a diák magasabb évfolyamon tanul. Az igazgatóhelyettes szerint a kóklerek miatt szigorítottak a szabályokon, akik tisztességtelenül jártak el
a szülővel és a gyermekkel szemben, mert
nem azt a szolgáltatást nyújtották, amit
ígértek. Kurucz hallott olyan esetekről is,
hogy bizonyos alapiskolák csak papíron
létező, fiktív gyermekek után vették fel az
állami támogatást. Az igazgatóhelyettes
szerint vélhetőleg csökken majd a művészeti alapiskolákban tanuló diákok létszáma, aminek következtében néhány intézmény bezárja kapuit.

sz. c. sz.

Az Utca hangja néven minifesztivált szervez a Subart Egyesület
ma és szombaton Szegeden, két
helyszínem Az újszegedi ligetben
15 órától gördeszka-bemutató,
breakshow, graffitiverseny és folyamatos zene szórakoztatja a látogatókat, a Jancsó Miklós Kollégiumban napközben kiállításokra, filmvetítésekre, esténként
drum 'n' bass és hip-hop partira
várják az érdeklődőket.

Urológusok
tanácskoznak
A Magyar Urológusok Társaságának andrológiai szekciója 28.
tudományos ülését tartja szeptember 23-25. között a szegedi
Forrás Hotelben. A tegnap kezdődött programra több mint kétszáz szakember érkezett, köztük
néhány külföldi orvos is.

2004. szeptember 24-26, Szeged
Hslyszfn: Mar* téri vásárcsarnokok

entes részletre.
10.00-14.00

Zárt verseny, asztaidfszftés, szabad téma elkészítése az

14.30

Ünnepélyes megnyitó

15.30-17.00

Hozza a
formáját

Meglepetés feladat „kerti fantázia" c m m e l Nyflí verseny. A látogatók
a feladat elkészítését figyelemmel kísérhetik a „ K "

Samsung E820-as csúcsmobil előfizetéssel, most csak
0 Ft-os kezdőrészlettel tZ havi kamatmentes részletre

a T Mobile-tói,

pavilonban

pavilonban

10.00-18.00

Az elkészült versenymunkák kiállítása a közönség részére

11.00-14.00-16.00

órai kezdettel virágkötészeti bemutatók

1000-18.00

A kiállítás nyitva tartása

11.00-14.00-18.00

ötat kezdettel virágkötészeti bemutatók

Elcsúsztatható előlap
Zoonvos kamera
65 ezer színű kijelző
64 szólamú csengőhang

„Virágkötészeti divat" krááités növénybemutató. Ilka Gaöor szobrászművész

Zajmonles kihangositó

muvatúnamak kiáltftása a z . 1 " p a v i l o n b a n . Faiskolai kiállítási terület,
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6 7 2 4 Szeged, Rókusi krt. 4 2 - 6 4 .
Telefon: 6 2 / 4 2 0 - 5 9 4 , 30/9527-165
E-mail: uiwesinail@t-eiiiail.liit

Partner
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A belépőjegy ara teüjes mértékben levásárolható.
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Deszk, Kühekháza, Tiszasziget, Újszentiván

A falvakban csak
jövőre csatornáznak
Az őszi-téli csatakos időben
nem kezdheti meg a csatornázást az ISPA-prograniban résztvevő Újszentivánon, Kübckházán, Deszken és Tíszaszigetcn a
kivitelező. Idén csak kisebb
munkákba fognak: nyomócsöveket fektetnek, átemelőket
építenek.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Átdolgoztatta a szennyvízcsatorna-építés Tiszaszigetre, Ujszentivánra, Kübekházára és
Deszkre
vonatkozó
ütemterv-javaslatát a Szegedi Víziközmű M ű k ö d t e t ő és Fejlesztő
Rt. Nóvák
Gyula,
az ISPA-program támogatásával készülő beruházás tervezésével,
lebonyolításával és műszaki
ellenőrzésével megbízott társaság igazgatója arról tájékoztatott, hogy az újraütemezésre
azért volt szükség, mert a minden valószínűség szerint csapadékos őszi-téli hónapokban
n e m célszerű hosszabb időre
járhatatlanná tenni a szűk falusi utcákat.
A beruházás kivitelezésére kiírt pályázatot a Hídépítő Rt. és a
Betonút Rt. alkotta konzorcium

nyerte. Határidőre össze is állították a műszaki ütemtervet, de
az előbbi okok miatt később kezdik a csatornaépítést. Nóvák
Gyula szerint sietségre semmi
ok: a beruházás befejezésének
végső határideje 2006. december
31., addig pedig mindenképpen
elkészülnek a munkával.
Idén megkezdik viszont a falvak közti nyomócsövek lefektetését, a településeken pedig az átemelők építését. Egyik tevékenység sem zavarja jelentősen az ott
lakók életét és főként nem nehezíti meg a közlekedést. A beruházás első fázisáról egyeztető tárgyalásokon tájékoztatják a négy
falu polgármestereit.
Az ISPA-program falvakat
érintő szakaszának kezdési időpontját többször is módosították: egy éve még ez év tavaszára
tették a beruházás megindításának nyitányát. A csúszás a pályázati dokumentáció többszöri
átdolgozása miatt történt: a
szakértők újabb és újabb észrevételeket tettek, majd az ország
uniós csatlakozásával megváltoztak a versenyeztetés feltételei is, amelyek miatt ugyancsak újra kellett írni a támogatást kérő anyagot.

K p ) AKNA, ÁTEMELŐ, VÍZNYELŐ
Az ISPA-program építési terve:
Település
Deszk

csatorna
(m)
38 702

akna
1623

átemelő

víznyelő

___

Kübekháza

30 945

996

3

Tiszasziget

19 694

879

3

Újszentiván

20052

943

_

70

j

66
54

0M-grafika

Csatát nyert az egri főiskolán a szentesi

M E G Y E I

T Ü K Ö R *

A cukorfok emeli a szőlő árát

Csendes szüret Csongrádon
Csongrádon évek óta csendesek
a szüretek, szinte csak az idősebb gazdáktól hallani, milyen
volt, amikor bográcsban főtt a
birkapaprikás. A minőség a legtöbb helyen jó, ám a jégverés amely a kék szőlővel beültetett
területeket nem érintette - nagyon nagy kárt okozott.
Időben fölkészült a szüretre a
csongrádi pince. Várja a gazdá-.
kat. Nincs nagy tolongás.
- Eddig csak kóstolgattuk a
szőlőt, mondta Pálfi György, a
Csongrádbor Kft. ügyvezető igazgatója, aki szerint az igazi szüret
Csongrádon ezekben a napokban
kezdődik, várhatóan a hét végére
megélénkül.
Arra a kérdésre, hogy milyennek látszik a termés, a csongrádi
pince vezetője a következőket válaszolta:
- Gazdagnak, mennyiségben
éppúgy, mint savakban, zamatokban is, a cukorfok egy kicsit
visszafogottabb. Úgy indult az
esztendő, hogy nagy lesz a termés. Sokan örültek is a nagy szám ú fürtnek, ám aki nem szelektálta a fürtöket, annál alacsonyabb most a cukorfok.
Megtudtuk, hogy a csongrádi
pince tizenötezer mázsát tervezett felvásárolni.
A bokrosi pincénél sem kell
nagyon várakoznia annak, aki
szőlőt hozott átadásra. Mezey
László, a kft. ügyvezető igazgatója is nyugodtan tájékoztat. A
múlt héten kezdődött a felújított
pince beüzemelése, s jó terméssel számolnak Bokroson. A napsütéses órák száma úgy alakult
az idén, hogy a szüret visszaállt a
régebbi kerékvágásba. Oportóval,
a legkoraibb kék szőlővel kezdtek

Túri Nagy

Mázsálás utáni szőlőürítés a csongrádi borpíncénél

MA A TÁMOGATÁSRÓL IS DÖNTENEK
U

A csongrádi önkormányzat képviselő-testületének előző ülésén Havasi Jánosáé képviselő azt javasolta, hogy az elemi kárt szenvedett gazdáknak a
vállalkozásélénkítési alap pénzmaradványából adjanak támogatást. A területfejlesztési bizottság támogatja az Indítványt. Mai ülésén kerül napirendre az ügy. A képviselő asszony bízik a testület bölcs döntésében.

a múlt héten, és a hét végétől indul a zweigelt. Majd október elejétől szedik a kékfrankost.
- Összesen 15-20 ezer mázsa
közötti szőlőt a k a r u n k földolgozni, illetve ennyire lesz
igény - m o n d j a Mezey László.
- Ebből h á r o m - h á r o m és félezer mázsa a fehér szőlő, a többi kék... Ennek egyharmada
kékfrankos, ez a vidék jellemző fajtája. S 1000-1500 mázsa

cabernet franc-t, illetve sauvignont v á r u n k feldolgozásra
Bokroson.
A felújított bokrosi pince egyik
résztulajdonosától, Bodor Istvántól azt hallottuk: az első napok nem tették próbára a pincét,
s a minőség egy kicsit rosszabb a
vártnál. A zalagyöngye 15-17 cukorfok közöttire sikerült.
Véleménye szerint a minőség
és az árak közötti szoros össze-

Az egri főiskolán folytathatja a
tanulmányait a szentesi Túri
Nagy József, aki három évet már
elvégzett a szegedi felsőfokú oktatási intézmény könyvtár szakán. Hosszú betegsége után hiába szerette volna ugyanitt folytatni: a szegedi intézmény nem
ismerte el a hat félévet. A mozgáskorlátozott fiatalembernek
sok akadályt kellett legyőznie
ahhoz, hogy ismét főiskolai
hallgató lehessen.

A mit sem sejtő család meglepetten olvasta a végrehajtó számukra hagyott üzenetét: mivel senkit
nem talált itthon, legközelebb
rendőri segítséggel próbál meg
bejutni a házba. A feleség, S. Edit
elmondta, mivel egyikük sem
tudta, mivel tartozhatnak, előzetes értesítést nem kaptak, megpróbáltak kapcsolatba lépni a
végrehajtóval. Sikertelenül. Másnapra Edit szabadságot vett ki,
hogy tisztázza a történteket. Ekkor kiderült, szemétdíjjal tartoznak.
A házaspár valóban elmaradt a
szemétdíj befizetésével az év elejéről, melyet azonban júliusban
kiegyenlítettek. S. Edit igazolást
kért a a Környezetgazdálkodási
Kht.-tól arról, hogy nincs tartozásuk, s ezt bemutatta a végrehajtónak. Azt a szóbeli ígéretet
kapta, hogy mivel valóban nem
tartozott, a végrehajtási költsé-

volt lapunk cikke, amely a humánumra hivatkozott az ügy
megítélése kapcsán. Arra, hogy
ne csak a paragrafust, hanem az
embert is nézzék. Szentes országgyűlési képviselőjét, Farkas
Sándort mindenesetre meghatotta Józsi elszántsága és akaratereje. Ezért érezte, hogy segítenie
kell. Levelet írt az egri főiskolára,
azt kérve: támogassák a tanulmányai befejezésében. A képviselő örül annak, hogy egyengethette Jóska sorsát.
Az egri Eszterházy Károly Főiskola hallgatója mostantól Túri
Nagy lózsef. Bár időt veszített, de
több szempontból nyert, (ó pár

Szegeden letett vizsgáját elismerik majd, azokkal a tantárgyakkal már nem kell foglalkoznia. A
csongrádi megyeszékhelyen csak
egy szakon tanult, míg Egerben
hozzájön az informatika is. Most
már megvan az esély arra, hogy
legkésőbb három év múlva kétszakos diplomával a zsebében
munkát találhat magának a 25
ezer forintnyi rokkant járulékával, a nyugdíjas szüleivel egy
háztartásban élő férfi. O azonban úgy van vele: ne igyunk előre
a medve bőrére. Mi meg azt
mondjuk a szorgalmának és
mérhetetlen bizonyítási vágyának ismeretében, hogy már sem-

függés hosszabb távon alakulhat
ki. Már ebben az évben a minőségi szőlőt magasabb áron vásárolják Bokroson. Például a kék
szőlőnél cukorfokonként 4-5 forinttal ugrik fölfelé az ár. Ettől
azt várják, hogy a termelő ne a
mennyiségre, hanem a minőségre törekedjen. Akik már ebben az
évben is kevesebb, de jobb szőlőt
termeltek, azoktól magasabb
áron vásárolnak.
Jégverte szőlő még n e m érkezett, mert az ítéletidő azokat a
terülteket nem érintette, ahol
kék szőlők vannak. A kár egyébként óriási, mértéke ötven és
száz százalék közötti. Akiket ez a
természeti csapás sújtott, azok
nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
B. GY. GY.

Majdnem hétezer
díjbehajtás
Bírósági végrehajtó okozott riadalmat egy szegedi családnál.
A munkából hazatérő házaspár
meglepetten olvasta üzenetét:
legközelebb rendőrrel jön.

Sok akadályt leküzdött Túri Nagy József

Fotó: Bálint Gyula György

Végrehajtó zavarta meg a családi békét

fózsef

Akaraterőből már jelesre vizsgázott

Kacskaringós út vezetett Hevesbe, ahol elismerik a szentesi Túri Nagy lózsef erőfeszítések árán
megszerzett tudását. A negyvenkét éves férfi gyerekkora óta
mozgáskorlátozott.
Kezdettől
úgy gondolta, hogy fizikális
adottságaira nem építheti a jövőjét, egyedül a tanulás jelenthet számára egzisztenciát. Lapunkban már megírtuk Jóska
kálváriáját, „amelynek az a lényege, hogy a szegedi főiskola
könyvtár szakán elvégzett hat
félévét nem ismerik el. Betegsége ugyanis arra kényszerítette,
hogy hosszú időre felfüggessze
tanulmányait. Amikor pedig
folytatta volna, kiderült: közel
tíz esztendőt nem lehet büntetlenül kihagyni.
Ezalatt megváltozott a tanulmányi rendszer, így újból kellett
volna felvételiznie a szegedi főiskolán. Amikor ez kiderült, Jóska
úgy érezte, mintha egy világ dőlt
volna össze benne. Főleg az
olyan hozzáállástól: minek neki
a diploma, úgysem talál magának könyvtáros állást.
De ő mégsem adta fel. Cikkünk megjelenése után sok segítője akadt. A szegedi egyetem
esélyegyenlőségi biztosa, Szenes
Márta és a diákcentrum vezetője,
Katona Miklós mindent megtett
az egri főiskolára való átjelentkezése érdekében. Amikor Egerbe
utazott Túri Nagy József, a főiskola főigazgatójának asztalán ott

11

Fotó: Tésik Attila
mi sem „menti" meg a diplomától. Hiszen amíg tartott a főiskolai felvétele körüli hercehurca,
addig ő a mozgáskorlátozottak
megyei szervezetének segítségével államilag elismert bizonyítványt szerzett, amely számítástechnikai
szoftverüzemeltetői
feladatok ellátására jogosítja. Ez
is jól jön majd a felsőfokú tanulmányai során. Hiányzik azonban az otthoni számítógépéhez
az internet-összeköttetés, amely
a távoktatásnál elengedhetetlen.
Ennek a költségeit viszont egyelőre nem tudja előteremteni a
Túri Nagy család.
BALÁZSI I R É N

geket sem számolják fel neki. A
házaspár mégsem elégedett, felháborítónak találják, hogy előzetes értesítés nélkül törtek rájuk.
Tóth Istvánné, a Környezetgazdálkodási és Hulladékhasznosítási Kht. közigazgatási divízióvezető-helyettese elmondta, június
végén adták át a nem fizető ügyfelek adatait a velük szerződésben álló végrehajtó irodának, mivel más módon nem tudták behajtani kintlévőségeiket. A nyár
eleje óta tartó, 6900 ügyfelet
érintő behajtási procedúra során
kirívó esetekkel nem találkoztak. Első lépésként két alkalommal, ajánlott levélben hívják fel
az ügyfél figyelmét az elmaradásra, ezért kizártnak tartja, hogy a
házaspár nem kapott értesítést.
Sokszor előfordul, hogy az érintettek nem veszik át a levelet folytatja Tóth Istvánné - , de az
is, hogy időközben kiegyenlítették a tartozást. Ekkor a végrehajtó természetesen elfogadja a tőlünk kapott igazolást, viszont a
végrehajtási díjtól nem tekintünk el automatikusan.
G. ZS.

Építészeti pályázat
Az idén november 30-ig várják a kiemelkedően magas vagy különös
tervezői értékkel rendelkező belsőépítészeti munkákról szóló felterjesztéseket „Az év belsőépítésze" díjra. A díj alapítója, a LAKI Épületszobrász Rt. közleménye szerint a díjat februárban adják át, immár
hetedik alkalommal.
A fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Laki Rt. az idei évtől egymillió forintra emelte a legjobb belsőépítésznek járó pénzdíjat.
A díjra valamennyi okleveles belsőépítész pályázhat, de várják a civilek jelölését is akik olyan munkát javasolhatnak a díjra, amely az
idén készült el.
A díj alapításának első évében, 1998-ban Göde András okleveles
belsőépítész, egy évvel később Gergely László okleveles belsőépítész
és Szenes István Ybl-díjas okleveles belsőépítész kapta a díjat. Pataky
Dóra okleveles belsőépítész 2000-ben, Hefkó Mihály, jakab Csaba
2001-ben vehette át a itüntetést. Tavalyelőtt Csavarga Rózsa, tavaly
pedig Somogyi Pál és Makk Attila lett az év építésze.
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A nadrágszíj-politika dicsérete

Bankrablás
Utóbb, amikor a bank szomszédságában lévő
kocsma tulajdonosa elmesélte a sajtó képviselőinek, hogy mit látott közvetlenül a bankrablás előtt, már senki sem értetlenkedett, senki
sem csodálkozott, és senki sem méltatlankodott.
Mindenki tudta, hogy Zsolti, a biztonsági őr azt
tette, amit ilyen esetben bármelyik biztonsági
őrnek tennie kell.
A söröző tulajdonosa izgatott hangon mesélte a
látottakat, talán hozzá is tett egy kicsit, talán el is
vett belőle, nem tudni, de szavaiból Kiérződött,
hogy amit mond, annak éppen elég az igazságtartalma ahhoz, hogy higgyenek neki. A
kocsmáros így ecsetelte a bankrablás előzményeit:
„Egy magas, szemüveges, kissé hajlott orrú
fickó mászkált a sörözőm előtt, legalább tíz
percen keresztül. Ismerős volt valahonnan, de
nem tudtam hova tenni. Vagy a Lajcsi műsorában
láttam énekelni, vagy az Activityben láttam
nyerni. Kezében egy nem is akármilyen bőrből
készült, jól kitömött aktatáska volt. Na, gondoltam, vagy valami irodakukac vagy vállalkozó,
mert vagy papírral, vagy pénzzel van tele a
táskája. Magától értetődik, hogy kiszúrtam, mert
aki a kocsmám elé kerül, az vagy azonnal benyit,
vagy rögtön továbbmegy, de olyan nemigen akad,
aki itt tétovázik. Egyszer csak azt láttam, hogy leül
az egyik faasztalunkhoz és jókora papírhalmazt
tesz maga elé a táskájából, lapozgatni kezdi, és
hol az egyikbe, hol a másikba húz bele a tollával
jókora kereszteket. Mintha kihúzna valamit, hogy
ez se kell, meg az se megy, meg erre sincs
szükség. Aztán egyszerre csak megállt, és látszott, felcsillan a szeme. Mintha rátalált volna
arra az egyetlen valamire, amit keresett. Na,
ekkor olyasmi történt, amit a söröző kinyitása óta
nem láttam. Visszapakolta a papírokat, levette a
szemüvegét, és símaszkot húzott a fejére, majd
pedig visszatette az orrára a szemüveget. Ezután
már csak azt láttam, hogy elindul a bank ajtaja
felé."
Egy szemtanúként kihallgatott banki ügyfél így
mesélte el a történteket: „Egy símaszkos férfi
lépett be a bank ajtaján, és azt mondta, hogy
mindenki maradjon a helyén, bankrablás lesz. A
biztonsági őr először a pisztolyáért nyúlt, de aztán
nem tudni, miért, talán, mert nyugtázta, hogy a
támadó fegyver nélkül lépett be, visszatette az
oldaltáskájába a fegyverét. A símaszkos férfi a
puszta jelenlétével, a tekintetével, a símaszkon
kívül hordott szemüvegével mindenkit sakkban
tartott, hol balra, hol jobbra beszélt, és azt
mondogatta, hogy eltökélt, a tervét véghez fogja
vinni, és arra kérte a pultok mögött ülö alkalmazottakat, hogy maradjanak a helyükön, de
az öregecske nők elmehetnek, ha akarnak.
Ezután még annyit mondott, hogy nyugodjon meg
mindenki, nem akar készpénzzel távozni, de
hosszú távon mintegy harmincmilliárdra igényt
tart." A biztonsági őr későbbi vallomása tette
egyértelművé a helyzetet: „Először azt hittem,
tényleg rablási szándékkal érkezik az ürge, de
aztán ismerős volt a szemüvege, mostanában
eleget láttam, és már tudtam, másról van szó, s
azt is, hogy kit rejt az álarc. Mivel nagyjából
ismertem a bankok pénzügyeit, a harmincmilliárdból rögtön kiszámoltam, hogy ezt csak
úgy lehet kihozni, ha 16%-ról 24%-ra módosítják
a bankok társasági adóját. Aztán már csak
halkan szóltam neki, hogy Feri, Feri, nem rossz az
ötlet, de ha megkapod, húzd a csíkot innen, mert
megtépnek azok az ügyfelek, akikre majd a
bankok hárítják ezt a fizetnivalót!..."

Ünnepélyes keretek között megkezdődött
az államháztartási
hiány
lefaragása Jászhóbuckáson.
A közigazgatást érintő
takarékossági
reform keretében a társadalmi munkában dolgozó
polgármestert
főállású jövedelmének
befizetésére kötelezték, a félállású
takarítónő
bérét negyedére csökkentették. Draskovics Tibor
pénzügyminiszter
üdvözölte a döntéseket, ám a legnagyobb megtakarítási
lehetőséget és
a követendő példát abban látja, hogy Jászhóbuckáson
az országban
elsőként megvalósították
a közhivatali koedukált vécét, ami hivatali
időben zárva tart, ezért nemhasználata
csak 50 forintba
kerül
FOTÓ: TÉSIK ATTILA

Gyertyafényes múltidéző

Olcsóbb lesz a jövőben a filmforgatás is Magyarországon.
A látványos
csatajelenetek helyett Koltai Gábor filmrendező a magyar
történelem
legjelesebb eseményeinek feldolgozásakor
gyertyafény mellett idézi
meg a sámánok szellemét, akik majd ingyen és bérmentve
merednek
napi nyolc órában a messzi távolba, miként tette azt Árpád apánk
szerepében Franco Nero a nagy sikerű Honfoglalás című

A takarékosság jegyében hívták meg hazánkba a kínai rendőrség
kommandósait
is. A derék ázsiai policájok látványos
bemutató
keretében oktatták a magyar rendőröket arra, miként lehet költséges
gépjárművek igénybevétele, egy fillér felhasználása
nélkül, a lólengés
és a bakugrás elemeit felhasználva
megközelíteni az ellenséges
FOTÓ: MTI/AP

célszemélyt

Sztrádagyártó politikusok

Csongrád megyei képviselők, helyi polgármesterek
látogatták meg az
M5-ös autópálya építésén dolgozó Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök-jelöltet,
és Botka Lászlót, Szeged polgármesterét.
A
hivatali gyűrődést fizikai munkával kivasaló Gyurcsány és Botka urak
elmondták: munkába állásukkal nem csupán két fizikai munkás bérét
sikerült megspórolni, s erőnlétük javul, hanem
látványos
álcaruhájukban
annak is feltűnés nélkül utánanézhetnek,-vajon
miért
kerül oly sokba a honi
sztrádaprogram

FOTÓ: KARMOK CSABA

produkcióban

SZÖVEGEK: B. Z. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT

A DÉLMADÁR HETI SÓHAJA

Einstein nem él, Newton halott, és én is
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Megrázó eset
Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel!

KÜLDJÉK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK!
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A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG
kommunikációs partnere a T-Mobile Rt.

Felszáll a repülőgép, a kapitány a pilótafülkéből mikrofonon keresztül beszél:
- Kedves utasaink! Köszönjük, hogy a mi légitársaságunkkal utaznak. Amint látják, az ég
csodálatosan kék, a felhők is
gyönyörűek, vagyis csodaszép
időnk van, és a géppel is min-

den rend...óh, a francba! - Az
utasok halálra váltan ülnek a
helyükön, amikor a kapitány
hangja hallatszik:
- Elnézésüket kérem, rám
ömlött a kávém. Látniuk kellene a nadrágom elejét!
Erre az egyik utas: - Az
enyémnek meg a hátulját...

BETEG A FOGORVOSNÁL
Elmentem a fogorvosomhoz, és
amikor befejezte, így szóltam:

Mézes gatyamadzag

Nézőpont
kérdése

Múzeumban
- Nekem nem szükséges
magyarázni, ugyanis én értek a képekhez. Már messziről is pontosan megmondom, hogy melyiket ki festette. Az például egy Rubens.
- Nem, asszonyom, az
Rembrandt.
- Ott meg egy Goya-kép!
- Tévedés, Velasquez.
- De az a csúnya nőt ábrázoló kép biztosan Picasso!
- Nem, kérem, az a tükör...!
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Egy balek
naplójából

Vadonatúj autót akar ajándékozni egy befolyásos e m ber egy képviselő barátjának.
- Szó s e m lehet róla! - utasítja vissza a közember. - Hiszen ez megvesztegetés volna!
Az illető erre azt válaszolja, h o g y akkor eladja a kocgit
p o t o m h ú s z e z e r forintért.
- Az mindjárt m á s - válaszolja ö r ö m m e l a képviselő.
- Akkor mindjárt kettőt kérek.

- Doktor úr, ez most egy kicsit
fájni fog. Nem tudom kifizetni a
kezelést.

Az utolsó vigasz
A főtisztelendő úr villamoson utazik, s látván, hogy az egyik utas
igencsak ittas, megszólítja:
- Gyermekem, maga nagyon iszik, nemdebár? Nem, én n e m
ítélem el, bizonyára ez az utolsó vigasza, ami m é g megmaradt a
szomorú életében...
- Nem, atyám, van m é g egy üveg a másik zsebemben.

Férfimintás alsónadrág virít a szokásos bugyik és kebelkosárkák között egy szentesi
fehérneműbolt
kirakatában. A festettképes gatyó dekoráció csupán, amelyet
mézesmadzagként
húznak el a bolthoz vérmes szándékkal közelítők előtt, így nem tudható, hogy az alkalmi
viselet
a meztelen igazsághoz képest csalódással vagy megkönnyebbüléssel
töltené-e el a szemlélőt
SZÖVEG: ASER, FOTÓ: BLAHÓ GABRIELLA

Tévedés

Pech

Elhasznált

- Molnár kartásnő - szólítja
m e g egyik beosztottját az
osztályvezető - , az imént telefonált a barátnője, hogy
magát kisebb baleset érte,
ezért n e m tud bejönni. Mit
jelentsen ez?
- Elfelejtette a drágám, hogy
ezt holnap kellett volna m o n dania.

Két jóbarát találkozik. Az
egyiknek rettenetesen össze
van törve a képe.
- Hát veled mi történt?
- Képzeld, kijöttem este a
kocsmából, felugrottam a biciklire...
- Atyaég! És elestél?
- Dehogyis! A falnak volt támasztva.

Hazaérkezik a feleség a
m u n k á b ó l . Ahogy b e l é p az
ajtón, a férjét látja egy csinibabával az ágyban. Felkapja
az első kristályvázát, h o g y a
fejükhöz vágja.
- Megállj - könyörög a férj
- , e l m e s é l e m , hogyan történt! Az országúton hazafelé
láttam, hogy az útszélen fa-

gyoskodik ez a lány miniszoknyában.
Hazahoztam,
nekiadtam azt a farmernadrágodat, a m i b e már ú g y s e m
fér bele a feneked, azt a cipődet, a m i b e már n e m fér
bele a lábad. Távozni készült, amikor megkérdezte,
hogy van-e m é g valami, ami
a feleségednek már n e m
kell...

Elővigyázatosság
- Na, mi újság, végül átmentél az autóvezetési vizsgán? kérdi Jolánkát a barátnője.
- Igen, sikerült.
- Akkor miért nem látlak
soha vezetni?
- Nézd, e n g e m ötször megbuktattak, mire jogosítványt
kaptam. N e m leszek bolond
most kockára tenni!

Két hete volt a negyvenötödik születésnapom. Egyébként sem éreztem magam valami fényesen. A feleségem azt
sem mondta, jó reggelt, n e m hogy az Isten éltessen. A gyerekek sem bagóztak rám. Úton
az iroda felé már teljesen levert voltam.
Bementem az ajtón és Rózsika, a titkárnőm felállt és így
szólt: „Isten éltesse sokáig, főnök!" Na, ettől egy kicsit jobban
lettem. Pontban 12-kor Rózsika
bekopogott az ajtómon és azt
mondta: - Főnök, ma van a
születésnapja. Menjünk el ebédelni, csak mi ketten!
Nem a szokásos étterembe
mentünk, hanem egy hangulatos kis falusi lokálba. Ittunk
két Martinit, és* elégedettek
voltunk a kiváló ételekkel. A
visszaúton Rózsika azt mondta: - Tudja, olyan szép ez a mai
nap, és ma van a születésnapja. Ne menjünk vissza az irodába! Menjünk fel hozzám és
igyuk m e g ott a délutáni kávét!
így felmentünk a lakására és
kávé helyett megittunk még két
Martinit. Egy idő után Rózsika
így szólt: - Ha önt nem zavarja,
felveszek valami kényelmesebbet. Csak beszaladok a hálóba,
azonnal itt vagyok.
Néhány perc múlva jött is. A
kezében egy születésnapi torta, s öt követte a feleségem, a
gyerekeim, néhány közelebbi
munkatárs, mind a Happy
Birthdayt énekelték.
És én ott ültem a heverőn
egy szál zokniban...

Belami edzést tart
Sperma
Bank

Jó, akkor elvállalom. Csapjon a mancsomba nyögte ki e két, nem éppen hosszú mondatot annál
is hosszabb megfontolás után Belami a Zsibbadt
brigádvezető teraszán. Nyár volt még akkor, hét és
fél ágra, áfamentesen sütött a nap, a bolhák
lábának szárán is csöpögött az izzadtság. A
zslbilakók meg azon tanakodtak, vajon, mégis mit
vállalt magára Smúz apuval tárgyalgatva a külváros
nyugalmazott szépfiúja, mert hogy nyáridőben
Belami leginkább csak heveny fetrengésre lehetett
rávenni, azt is csak heti hét szabadnappal.
Ám másnap reggel a titokról lelebbent a fátyol, s
ha nem is félmeztelen hastáncosnők bukkantak elő
az ismeretlenségből a Panel Pál-lakótelepen, azért
a látvány nem volt kevesebb a meghökkentőnél.
Ugyanis a döglesztő melegben Belami futott, fülén
is kapkodva a levegőt, míg mellette Snájdlg

Nézze hölgyem! ön kért egy filmcsillagot fekete
hajjal, jellegzetes orral és mély szemekkel"
GTALÁLTAD AZ IGAZIT!
Otthonteremtő Hitel - trükkök és rejtett díjak nélkül!
A legkisebb önerővel és induló törlesztéssel,
már 2,9%-tól* elérhető.**

i

Támogatott forintkölcsönnel kombinálható.
Akár jövedelemvizsgálat nélkül
is fel lehet venni.
Elengedjük a bírálati díjat az év
végéig befogadott hitelekre.
Ingyenes életbiztosítást is
adunk hozzá.

®FHB
i MUiiKr *>j jsr.
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További információ:
FHB Szegedi Képviselete, 6720 Szeged,
Tisza Lajos krt. 20. Tel.: 62/553-309
FHB 06-40-200-115-ös infóvonala.
internet: www.fhb.hu
MTV, RTL Klub képújság 508. oldala.

OTTHONTEREMTŐ HITEL AZ FHB-TÓL... EZ AZ IGAZI!

lőle - próbálta hízelgéssel megtörni Ló Elek
Smúz apu némaságát. Ám a derék nagyapa ekkor sem válaszolt. Inkább rohant a legközelebbi
fitneszboltba, s vette tucatszám az energiaitalokat, hogy unokájából még véletlenül se fogyjon
ki a tartalék. Plüss Eta azt is megtudta, a hétéves kölyök felkészítésébe bekapcsolódott egy
pszichológus is, aki a gyerkőc lelki egyensúlyával, no meg a foglalkozásokért járó napi öt nagyfröccsel bíbelődött leginkább. Meg is lett munkájának eredménye, mert Zebulonka mind mosolygósabb arccal tűrte az edzéseket, s reggelente
már mázsás kövekkel megrakott puttonnyal a hátán ment el bevásárolni a szomszéd város boltjáig loholva, hogy aztán Tiszán úszva cipelje haza
terhét.
- De mégis milyen sportágra készít fel egy ilyen

unokája, a szép reményű, óvodából kinőtt Durc

tréning? - kérdezték immár Belamitól is a Zsibi

Zebulonka szaporázta a lépteit. Talán kétszer is
megkerülték már az összes garázsboltot, túléltek
hét zSbrás átkelést, amikor Belami izzasztó gimnasztikára buzdította Zebulonkát, s ösztönzésképpen egy zsibpiacról elemelt lovaglóostort is
csattogtatott, azt üvöltözve: másképp, pedig nem
megy.
- Belami vagy tovább hülyült, vagy pedig félelmetesen nagy céljai lehetnek ezzel a szép,
lapátfülű gyerekkel, hogy ily kemény edzésre fogta
-jegyezte meg, foghegyről pattintva az összes szót
Snájdig Pepi. Merthogy a zsibllakók természetesen
azonnal választ kerestek a Belami-Zebulonka páros tetteiből tápászkodó összes kérdésre. És lesték
Smúz apu tekintetét, hátha a Dűjj Előre SC régen
volt alszertárosa egyetlen szemvillantással elárulja,
miért éppen Belamival kínoztatja unokáját, s mi
végre? Ám Smúz néma maradt, mintha kölcsönt
kérnének tőle, sőt ml több, elégedetten figyelte
Zebulonka vergődését.

polgárai. Mert azt már végképp nem értették, miért
kell a kis Zebulonnak hetvenszer megmászni húsz
darab tízemeletes házat, villamoson bemutatni
shaolin kung-fu gyakorlatokat, miután kilökött négy
nyugdíjast a székből, s könyökkel lefejelt három,
megállóban várakozó, utasgyanús alakot. De a
kitartó kíváncsiság csak szeptember első napján
nyerte el méltó jutalmát, a teljes és széles körű
kielégítést. Zebulonka ugyanis iskolába indult. S
miközben az összes többi elsős hétrét görnyedt az
iskolatáska súlya alatt, Zebulonka arcán vitustáncot járt a vigyor, s szinte röppent a tömegközlekedési járműre, három body-buildingest
lökve le egy csapásra a járgányról.
- Tudják, úgy voltam, én már több ígéretet nem
hallgatok végig - magyarázta Smúz apu. Évek óta
más se hallok, hogy jobbnál is jobb reformok érik
el az oktatásunkat, például nem kell már a fél
kredencet nap mint nap magukkal vinni a húszkilós
kölyköknek azért, hogy egyetlen füzet se maradjon
otthon. Hát ebből, persze nem lett semmi, az
oktatásügy egyenes és előre megfontolt szándékkal küzd azért, hogy gerincferdüléses legyen
minden kisiskolás. Nos, én ezzel szembén vettem
fel a harcot, s kértem fel Belamit a felkészítő
tréningre. Mit gondolnak, eredménnyel járt? kérdezte szeptember harmadik hetében Smúz apu
a tátott szájú zsibiművészektől.
Ám azok szólni sem tudtak, mert a suliból
hazatérő Zebulonkát nézték. Hat darab, félholtra
fáradt osztálytársát cipelte a hátán, s közben
egykezes fekvőtámaszokkal múlatta az időt.

Ahogy teltek a napok, mind válogatottabb kínzásokat talált ki a vénülő széplegény. Volt, amikor
gátra le, gátra föl futást rendelt el, számtalan
béka ügetéssel. Máskor vas súlyzókkal megrakott
nejlonszatyrokat nyomott a kissrác kezébe, arra
kérve tanítványát, hogy ezeket cipelje addig, míg
hetvenhét csillagot nem lát fényes nappal.
- Lehet, hogy már a 2012-es olimpia győztesét
szemlélhetjük a kölyökben? - kérdezősködött
Smúz apunál Cink Enikő, amikor Zebulonka rövidebb vasúti síneket hajlítgatott, s tízszer harminc
fekvőtámasszal kezdte a napot.
- Én is arra gyanakszom, nagy bajnok lesz be-

BÁTYI ZOLTÁN
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kínál
sa Albérletet
Állást k e r e s
Állást kínál
Autó
Bérlemény
Bútor
Egészségügy
Egyéb

—

Építési telek
Építőanyag
Földterület
Garázs
Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonállat
Haszonjármű
Háztartási gép
Kert
Kttzlemény
Magánház
Mezőgazdasági gép
Növény
O k t a t á s t vállal
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Ruházat
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Tanya
Társközvetltés
Téglaépltésíl lakás
Termény, takarmány
Tüzelőanyag
Üzlethelyiség
Vállalkozás

• BELVÁROSI, 1 szobás,
bútorozott
lakás
hosszú
távra kiadó Érd ; 17 óra
után a 20/314-08-49-es
számon. (35260587)
• FELSŐ risza-parti, új, 80
nm-es, kllmás, 3 szobás,
társasházi lakás garázzsal
vagy anélkül kiadó. Érd.: 20/
555-35-16, 255-024. Ar:
65 000 + rezsi + kaució.
(34855561)
• FRANCIAHÖGY, G e l e i
Jözsel utcai, I emeleti. 1+2
szobás, erkélyes. 80 nm-es.
bútorozott lakás 50.000 FI +
rezsi/hó, 2 havi kaucióval
kiadó
Érd.:
62/460-468.
vagy
csipakQmadaraszja.
de (35158943)
• MÓRA u t c á b a n u d v a r i
lakás kiadó. Tel.: 30/35398-53 (35159100)
• SZEGED BELVÁROSHOZ
közeli, modern magánházban (dolgozók, diákok által
lakott) nagyméretű szoba
kompletten
berendezve
(kábeltévé, hütö, mosógép)
13.000 Fl/lö + rezsiért kiadó, 30/307-9167. (35260948)
2

Állást keres

• MÉRLEGKÉPES végzettséggel
részmunkaidós
könyvelői vagy adatrögzítői
állást keresek Szeged. 62/
431-317 (34966245)

Országos járműipari
kereskedő és
s/.olgáltaló cég keres
fiatul, gyakorlati
érdeklődésű

IM K R N ö K I

VILLAMOS-I
munkatársat

szegedi kirendeltségére.
Jövedelemigénnyel
eliátoll, fenyképrs
önéletrajzát
.Járműipar 35260287"
jrligárr
2004. 09. 30-ig kérjük
kűldjr a Sajtóházba.
Szegedi székhelyű
épületgépészeti cég
munkatársakat keres
az. aláhhi munkakörökbe:

bolti eladó - 1 fő
Köwtrlmenyrk:
<g
ka/épfokü vég/rilség
s/ámflégépcK ulupisincívlck v>
v/akniai gyakoriul

raktári dolgozó — I f ő
Kitwlelmenyrk:
s/akmui gyakoriul
lalgoncuvczelái jogosítvány
B. C, E kategóriás jogosítvány
Jrlrnikezrs:
munkanapokon K-16 óráig
6723 Szeged, Sándor u. 3.
Tei: 62/4711-604, 62/4VI-IKII
• AUSZTRIAI szakmunkák
segédmunkák nyelvismerel
nélkül is! 06-30/394-22-35
(13-19-ig) (35159749)

1 9 9 6 ota nyugati gépekkel üzemelő asztalosüzem
asztalosipari, faipari szakképesítéssel. gyakorlattal rendelkező üzemvezetőt keres
Lehetőség van a műhely
bérbevételére, vagy megvételére. Érdeklődni lehet:
30/938-06-77. (35159383)
• A WIDAR KII csongrádi
irodája férfi munkavállalókat
keres Csongrádra és környékére az alábbi munkakörökbe: csomagoló, betanított munkás, CNC-gépkezelö. lakatos, háztartásigép-szerelő. Érdeklődni lehel hétköznapokon: 14 0018.00 közöli a 63/570-202
vagy 570-203-as telefonszámon, vagy személyesen
a Csongrád, Kossuth tér 4
szám
allatti
irodánkban
(35261123)

ff

lEPCSOKORLAT
KERÍTÉSELEMEK

M A THERMOTECHNIKA
Ker. Kft K-Európa egyik
legnagyobb
kereskedelmi
és vendéglátó-ipari hűtőberendezéseket
gyártó
és
lorgalmazó
cégcsoportja
felvétel! hirdet 1 fö részére
kereskedelmiAerületi képviselői állás betöltésére Elvárások: jó
kommunikációs
képesség, B kai jogosítvány, min. középfokú kereskedelmi végzettség (előny:
felsőfokú végzettség, illetve
szerb nyelv tudása). Fényképes önéletrajz beküldési
halárideje 2004 szeptember 28. Érd
62/547-735,
e-mail: szegedöcrowncool
hu (35260252)
M AZ SZTE ÁOK Traumatológiai Klinika ORVOSÍRNOK
munkatársat keres, perlekl
géplrásludással. számítástechnikai
gyakorlattal
(WORD. EXCEL). MedSolulion program ismerete előnyt
jelent Ügyelni kell Bérezés
Kjt szerint. Jelentkezni Írásban: SZTE ÁOK Traumatológiai Klinika 6725 Szeged.
Semmelweis u 6 (35261246)
M FELVÉTELRE keresünk
benzinkutast.
Érdeklődni
munkanapokon 8-16 óráig,
szerda kivételével. Tel.: 62/
424-966 (35160119)
M FELVÉTELRE keresünk
betanított munkára. 3 műszakos munkarendbe dolgozókat azonnali kezdéssel
Vas megyei munkahelyre,
szálláslehetőséggel Telefon:
70/580-1056, 30/598-8821,
20/224-1295. (35260619)
• FIX juttatással, próbaidő
után, gépkocsihasználattal,
budapesti központú
cég
Szeged és vonzáskörzetében közópvezetö munkatársat keres induló képviseletére Érd.: 06-1/269-4036
135260624)
M FÉMIPARI betanított
munkásokat keresünk Szegedre Hegesztési tudással.
Jelentkezni:
8 00-1000-ig
Szeged, Kossuth L. sgl. 721
B (SZt. 6. (35159060)
• FŰSZERPAPRIKA SZE
DÉS .ilkalmi munkában, 27töl. Zákányszéken. Tel.: 0630/320-28-17 (35261325)
• KŐMŰVESEKET és s e gédmunkásokai felveszünk
Tel.: 70/380-45-29. (35260528)
• KŐMŰVESEKET, burkolókat. segédmunkásokai felveszek 20-9669-592, Szeged. (35261169)
• KŐMŰVEST segédmunkást felveszek. Bér megegyezés szerint, megbízható.
06-30/488-8068,
Szeged
(35261133)
M MÜKÖMUNKÁRA segéd
munkást keresek
06-20/
475-20-50. 06-62/210-456
(Makó) (35260290)
• NAGYFAI bv intézet felvételre
keres
hivatásos
tiszthelyettesi állományba 35
év alatti, sorkatonai szolgálatot letöltött, érettségivel.
PÁV l-es alkalmassági vizsgával, BCD kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezőket gépjármű-vezetői beosztásba
és
pedagógus
végzettséggel nevelöt közalkalmazotti állományba. Jelentkezés:
62/620-800-as
telefonon. (35261059)
• NÉMETORSZÁGI mun
kavállalók számára adóvts.
szalérités. tanácsadás, ügyintézés Consultatio KII 96/
516-416 (35260430)

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

• CARSCHOOL autósiskola
tanlolyamot indít szeptember 30-án Igény szerint
délelőtt is. Szeged, Tisza
Lajos krt. 62 , 62/424-025
OKÉV:
06-01-91-03.
(35260504)

Apróbörze

1 4 Gép, szerszám

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

5

M ORSZÁGOS b i z t o s í t á s i
brókercég év végi kampányának
lebonyolításához
vagyon-, gépjármü-biztosllási szakemberekel keres.
06-70/319-34-34. Szeged.
(35158625)

4

Autó

M XRENT a u t ó k ö l c s ö n z ő
Személyautó, minibusz. 0630/445-6000
www.xrentauto.hu. (34855140)

• PIZZÉRIÁBA gyakorlattal
rendelkező konyhai kisegítőt
felveszünk. Érdeklődni: 30/
9955-873 (35260392)

szes<>a<>s
omí)

M ÚJSZEGED, Cseröke u.
4 számú építési lelek (624
nm) teljes közmüvei (20%os beépítési lehetőség) eladó. Busz 5 percre. Irányár:
12 M Ft. Érd.: 30/998-3380.
(35261204)

Tel./Fax: [621 4 6 7 - 6 4 7

Daewoo Kalosok
ajándék klímával, hitelre
akár 24 471 Ft/hó
havi törlesztőrészlettől.

M SZEGED ALSÓVÁROSI
élelmiszerüzletbe szakképzett munkatársat keresünk,
csemegepulti
gyakorlat
előny Érd.: 8-16 óráig, 30/
6306-400. (35260406)

(72 hó)

• OROSZLÁN Utcában frissen felújított, parkettás, klímás, 2+1 szobás, exkluzív
ingatlan lakásnak vagy irodának kiadó. Érd.: 62/450018, hétköznap 8-16-ig.
(35058363)
6

10

Tel: 06-62/246-568
• 601 ES Trabant, törtfehér. 2005-ig érvényes műszakival, jó állapotban eladó
Érd.:
62/323-257.
(35261165)
• AUDI A6 2.5 TDI 1994es, sötétzöld metál, el. a b lak és tükör, ABS, riasztó,
könnyűfém felni, légzsák,
állítható kormány, központi
zár. megkímélt állapotban
eladó. Irányár: 1 980.000.
Tel: 06-30/4752-754, 621
464-076 (35159335)

M SZEGEDI ü g y v é d ü g y védjelöltet keres.
06-70/
381-28-19. csr@vipmail.hu
(35056967)
• SZOBAFESTŐ szakmunkást állandó munkára felveszünk. Makó. Gőzmalom u.
4/A (35159737)

• AUTÓBIZTOSÍTÁS ÁTÍ
RATÁS S z e g e d , M a d á c h
24/b. 62/425-043. Körgyűrű
(34956319)

M SZOBAFESTŐ, kőműves
szakmunkást
félveszünk.
Jelentkezni: 20/98-43-891.
(35260346)

M BÉRAUTÓK 3500 Ft-tól!
ESKÜVŐRE exkluzív autó
sofőrrel! 6, 9 személyes
KISBUSZOK. MUNKÁS
SZÁLLÍTÁST vállalunk.
Hölgykedvezmény
napi
1000 Ft. 62/555-485, 70/
380-4500, 70/380-4504, 30/
205-5522. (35261327)

• VÁLLALKOZÓ biztonsági
örökét
keresünk
makói
munkahelyekre
azonnali
munkakezdéssel Tel.: 0630/4661-738. (35159671)
M W I N N E R WORK K f t
(7906-4/2002) megrendelője
részére szegedi lakhelyű
munkatársat keres projekt
koordinátori
munkakörbe
Önéletrajzot 6722 Szeged,
Honvéd tér 5/b címre várjuk.
(35158544)

M FORD E s c o r l 1 4 kai .
1991-es, fehér, háromajtós,
kitünö
állapotban
eladó
Szeged,
06-20/9369-508.
(35260906)
M GÉPJÁRMŰ ÁTÍRATÁS,
biztosítás. Csongrádi 64/b,
30-98-54-697.
(Szeged)
(35261018)

• ÉJJEL NAPPAL n y i t v a
tartó valutaváltóba államilag
elismeri nyelvvizsgával rendelkező valutapénztárosokai
keresünk. Érd 62/573-375,
9 órától. (35260654)

M HASZNÁLT motorok h i telügyintézése. 63/562-855,
70/537-03-49. (34955790)
M LADA 1500 (1990-es, ötsebességes, 1300-as karosszéria, törtfehér) 70.000
km-rel.
megkímélten,
410.000-ért eladó. 20/4527131; 62/481-123 (este)
(35260997)

M ÉLELMISZERBOLTBA
liatal. szakképzett, gyakorlott. leinformálható eladói
keresünk 62/540-584, Szeged. (35260774)
M ÉPÜLET- és bútorasztalost
felveszek
06-30/9286-923. (Szeged) (35160116)
• SZEGEDI lelephelyü cég
gyakorlott
lakatosokat,
lakatos
segédmunkásokat,
alumínium
nyílászárók
gyártásában
jártas
munkatársakat,
brigádokat
keres
Érd:
Schlosser
Mester Bt. Tóth József 06/
30-92-82-500 (35261503)
"J
M r d e t é s f e l v e v o hely:

VEGYESKERESKEDÉS
Nagy Gyula ÜHés,
Dózsa Gy. u. 6.

M LADA Niva 1700 errv'-es.
injektoros, terepre felszerelve. triss műszakival eladó
62/213-383. 06-70/529-7447. (36260786)
M MERCEDES D 1 9 0 m
fekete, megkímélt állapotban
eladó
06-30/97-49-119
(35261206)
• NISSAN Primera 9 7 - e s
SLX (180.000 km, ABS, légkondicionálás, központi zár,
elektromos ablak, téli gumi,
szervizkönyv)
eladó.
Ár:
1.490 000. Tel.: 30/943-8343. (35261311)

HNDErtsmvtra szentesin;
IMinkvl<sáv

latsaik s.1.
IsU fai! 43/314-838.

06-62-282-080

H ANTIK bútorokat, r é g i ségeket, tollnemüt. teljes hagyatékot felvásárolok. Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi István 06-62-216-324, 30383-7116. Szeged. (34956475)
H HASZNÁLT bútorok olcsón eladók! Érdeklődni:
06-70/2222-367 (35260391)
H TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. 62/489-603,
06-30/4646-162. (34854733)

M VASANYAGOK, szögek,
csavarok, szerszámok, csatornacső, lefolyócső, idomok. "K+K" Bt., Algyői 42.
62/471-882. (35057861)

EliílHIII'M
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• DOHÁNYZÁSLESZOKTA
TÁS fél óra alatt. 0 6 - 7 0 /
366-85-73. (36260736)
• NIKOTIN Stop! Végleges!
06-30/218-09-85. (34753656)
8

Egyéb

H BORNAK v a l ó s z ó l ó
(Kékfrankos,
Karbonéit,
egészséges) eladó. Hódmezővásárhely, Futó Mihály
U. 14. (35260393)
H CEFREZÚZÓ (villanyfúró
óra. szerelhető, bármilyen
gyümölcs szakszerű aprítására. magozására) használati útmutatóval, utánvétellel
is eladó. Ár: 2000 Ft. 20/
420-13-00. (35260638)

CAR

Telefon: 6 2 - 4 2 3 - 6 8 7 •

6 7 2 4 Staged,
Kossuth L sgt. 4 5 .
www.rantacar.1za9ed.hu

Fiat Punto már
1 990 000 Ft-tól!

Nova Autócentrum, Szeged, Fonógyári út 8. 62/558-700

Földterület

M GARÁZS Festő utcában,
sürgősen eladó. Szeged,
06-20/444-2519. (35261313)
H GARÁZS kiadó S z e g e den, a Csuka utcában. Tel.:
62/449-501 vagy 62/429367, este (35261084)
M SZEGED, Csaba u. 22.
sz. alatt leválasztható, dupla
garázs
eladó
Irányár:
3 400.000. Tel.: 62/547-340,
62/467-628.
30/343-6958.
(36260234)
M SZEGED, Tavasz utcai,
ideiglenes téglagarázs eladó. Érdeklődni: 62/498-304
telefonon. (35158949)

ízési
Országos lakberendezési
áruházlánc keres5
Szegeden

M UTCÁRA nyíló, új garázs
kiadó a Föltámadás utcában, jó helyen, kisebb furgonnak is megfelel. Tel 62/
489-092. (Szeged) (35260235)

építési
telket

E

olyan f o r g a l m a s '
főútvonalon,
f
amelyre
kb. 1000 nm-es
áruház építhető.

mm

1 7

Haszonjármű

• MAZDA 2 2 0 0 - a s k i s t e herautó két év műszakival,
sürgősen
eladó.
06-30/
6382-325. (35260961)

18

Háztartási gép

• "HÉLIA" Bizományi vásárol-elad korszerű háztartási,
konyhai gépekel, felszereléseket, gázkészülékek, kerti kisgépekel, barkácsgépeket, híradástechnikai készülékeket. sf—, kemping-, szabadidőcikkeket!
Teleiontájékoztatás:
(62)481-646,
(20)460-7132. (35158906)
Kert

M PÁLYÁZATI felhívás! Földeák Község Önkormányzata nyilt pályázatot hirdet a
helyi
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátására A
pályázat
benyújtásának
határideje: 2004
október
15., 12.00 óra. A pályázat
beadásának helye: körjegyzőségi
hivatal
(Földeák,
Szent László tér 1). A p á lyázatok elbírálása, eredmény kihirdetése: 2004 októberi
képviselő-testületi
ülés. A pályázati anyag átvehető a körjegyzőségi hivatal titkárságán. Pályázni
csak a pályázati anyag birtokában lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit. (35261219)

9

Magánház

M 3 szobás, kétkonyhás,
gázfűtéses, régi építésű ház
sürgősen eladó Hódmezővásárhelyen, Pál utcában.
Irányár: 7.300.000 Ft. Telefon: 30/373-4336. (35260288)
M ALGYÖ, L ő r i n c u. 35
szám alatti, 2,5 szobás, régi
építésű, jó állapotú, gázkonvektoros
magánház
frekventált helyen elqdó. Ár:
10,9 M Ft. Tel.: 30/2595811. (35260273)
• CSONGRÁDON, a Kinizsi
utcában 200 n.öl telken kétszobás ház azonnal beköltözhetően 4 M Ft-ért eladó
06-30/303-5229. (35260830)
• DESZKEN 180 nm-es, 5
szobás, 2 fürdőszobás, fűtött garázsos családi ház
két családnak is kiválóan
alkalmasan
eladó:
23.000.000 Ft. Érd.: 06-30/
426-0005. (35158563)

VASLEMEZEK

ÍS

M DEREKEGYHÁZÁN, vízparti telken, központhoz közel 244 m ! -es, 4 szobás, 2
fürdőszobás, 2 családnak is
alkalmas ház eladó. (Gázfűtés, ipari áram) Dombi Ingatlaniroda, 06-30/436-4501. (35260966)
GERENDAHÁZAT
SZERETNE?
M O S T ÉPÍTÉS K Ö Z B E N
MEGTEKINTHETI.
ÉRD.: 0 6 - 7 0 - 3 1 2 - 7 5 - 7 3 .
• HÁZAK, lakások, tanyák,
földek eladók. Hitelügyintézést vállalunk. Ingatlanokat
keresünk ügyfeleinknek Érdeklődni:
Slenszky
és
Stenszky
Ügyvédi
Iroda
Makó. Széchenyi tér 7. 62/
510-574, 30/382-7004, 30/
975-1062. (35159268)
• KISKUNDOROZSMA, Zalán u.-i, kél családnak alkalmas. külön bejáratú magánház 250 négyszögöles
telken, garázzsal, pincével
+
melléképülettel
eladó.
Irányár: 19 M Ft. Érd.: 0620/440-88-86. (35261264)
• KISZOMBORON 220 nmes, galériás, két fürdőszobás,
igényesen
felújított,
kertes ház eladó. 06-30/
467-83-41. 06-20/353-3062. (35159930)
• KUNSZENTMÁRTONI,
központi fekvésű, 1997-es
építésű, 3 szobás ház - tetőtér-beépítési lehetőséggel
- eladó. Dombi Ingatlaniroda, Szentes, József A. u 4/
b. 30/436-45-01 (35260975)
• MAKÓ k ö z p o n t j á b a n
nagy polgári ház piacra
nyíló
vendéglátóhellyel,
családi okok miatt, forgalmi
ériéken alól eladó. II. emeletig egyedi fűtésű, főtéri
lakást beszámítunk 06-62/
216-040. (35260402)

METALL;

BAKAY NÁNDOR u. 29.

1:62/541-760

Építési telek

Számoljon utána,
s^jj.
megéri!
négyzetméterár

• JAKAB CSABA AKKRE
DITÁLT AUTÓSISKOLA
( 3 0 % adó-visszatérítés)
OKÉV: 06-0002-04
Szeged. Vitéz u 13-15. 62/
422-335. www jakabcsaba
hu. (35159078)
M CSILLAG A u t ó s i s k o l a
Szeged, Londoni krt. 10. 62/
426-433. OKÉV: 06-016903. (35058327)

• KISZOMBOR központjában építési telek eladó
(1000 nm). 06-30/9-531049. (35261013)

165 nf saját telek
15,2 n f garázs
105,5 m' lakás

15 000 Ft
130 000 Ft
149 250 Ft

2 475 000 Ft
1 824 000 Ft
15 749 000 Ft

(kulcsrakész!)

Mindösszesen:

20 0 0 0 000 Ft

Tud ennél jobb ajánlatot?
Ha még ebben a hónapban megkötjük
a szerződést ezen az áron,
októberben már be is költözhet

Bútor

új, kulcsrakész sorházi lakásába!
FAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel./fax: 62-464-021

DUO

K

H ELŐNEVELT h ú s h i b r i d
csibe (3 hetes), fehér-sárga. valamint 5 kg-os hibrid
pulyka eladó. Szeged, Tisza
L u. 75/A 62/443-119. 0630/307-9167, Hét-végén is!
(35260942)
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• FRANCIAHÖGY, G e l e i
József
utcában
garázs
10 000 Ft + rezsi/hó + kaucióért bérelhető Érd : 62/
460-468, vagy csipak@madaraszja.de (35160069)

21

Haszonállat

M SZATYMAZ, II. kerületi.
805 nm-es zártkert nortonkúttal eladó. Irányár: 2 M Ft.
Érd.: 30/435-0415. (35260606)

M ÖSZI d r ó t f o n a l a k c i ó a
gyártótól! 200 fm felett árengedmény. ingyenes szállítás. Érdeklődni telefonon
lehet: 06-66/437-362. 0630/278-96-31. (34855154)

A

16

M SZEGED G Y Á L A R É T I ,
10,8 ha szántó eladó Ár:
600 E Ft/ha. Tel : 62/255355, 70/363-1539 (35159418)

• TRÁGYA szállítással e l adó 300 és 400 Ft/q. Tel.:
06-20/460-7909.
(Szőreg)
(35058353)

/&KTURA
A K C I Ó S FIAT P U N T Ó K !

H HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemüt
a legmagasabb áron vásárolok Azonnal fizetek, vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi István! 06-62-216324, 30-383-7116 Szeged.
(34956476)

M SZATMYAZI zártkert főút
mellett, vízzel,
villannyal,
megkezdett
építkezéssel,
sürgősen eladó. Irányár: 2
M Ft Érd: 30/2396-521
(35260770)

H DACIA alkatrészek, varrógép (háztartási) eladó.
Érd.: 62/271-689, délután.
(35260965)

6 |

Hagyaték

M MÓRAHALMON, II k e rületben 2 hold föld kúttal
és a városhoz közel (Börcsök-tanya mellett), 1 hold
eladó vagy kiadó Érd.: 621
280-452. (35260660)

Érd: 20/95-77-358

Autó

15

Építőanyag

• AZBESZTMENTES h u l lámpala B 250 Ft/db—tói,
hullámlemez 890 Ft/m'-től,
cement
2130
Ft/q—tói,
nagykanizsai burkolótéglák
59 Ft/db—tói, ajtó, ablak, sóder, faanyag és egyéb építőanyag.
Tüzelőanyagok
széles választékban, kedvező áron, lengyel lángborsó
2900 Ft/q. Rókusi Tüzép
Szeged. Szatymazi u. 2. 62/
476-876. (35260786)

Bútor

ALFA AUTÓHÁZ KFT.

M SZEGEDI m u n k a h e l y r e
kereskedelmi végzettséggel
eladót keresünk
Megbízható, középkorú hölgy személyében Jogosítvány, leinformálhatóság fontos! Tel:
06-20/5692-357,
naponta:
18-20 óráig. (35159226)

OSDgosBW
^ R E N T A

• SZEGED K I S K U N D O
ROZSMA SZIKSÓSTÓ,
Szalmáskert
utcai,
1100
nm-es telek vízzel, 165 nmes beépítési lehetőséggel
eladó. Villany, gáz az utcában. Irányár: 1,85 M FI.
Érd : 70/296-4966. (35260640)

BÉRELHETŐK

6724 Szeged, Bakay N. 11. 52.

M PÉNZÜGYI területre
munkatársakat keresünk alkalmazotti vagy vállalkozói
jogviszonyban
Feltétel
érettségi. 30 év feletti életkor
Érd.: 30/45-44-134.
(35260825)

4

RAKTARAK

w

• PAPÍRTÁLCAGYÁRTÓ
gép 340.000 Ft-ért eladó.
06-35/311-287. (35057606)

MÓRAHALMON é p í t é s i
telek eladó, 400 n-öl b e kerítve, fúrott kút, villany,
szennyvízelvezetés
van
Érd : 62/280-*52. (35260656)

Bérlemény

PÁNTLIKA GOBELINSZOBA Szeged. Vedres u. 2. • Tel.: 62/435-96/

Gazdagon felszerelt
akciós, klímás Puntók
2 450 000 Ft-tól!

lioíteToSSK

PÉNTEK, 2004. SZEPTEMBER 24.

H I R D E T É S -

C

I

Ó

~

!

Újabb, k ö z k e d v e l t f a u t á n z a t ú
é s f e h é r bútorlapra

20-25%

£

A burkolatokat és szanitereket Ön választhatja ki!

Hívja a 62/555-821, 70/312-1914,
30/904-7045 számokat,
vagy kattintson a
www.reathungary.hu oldalra!

kedvezmény!

Nyitva: h.-p.: 8 - 1 6 , szo.: 9-12-ig

Folytatás a 16. oldalon!

•

PENTEK, 2004. SZEPTEMBER 24.

W o ^ B ^ I "
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H I R DE T E S «

Cégünk Európa egyik legdinamikusabban fejlődő diszkont élelmiszer-üzletlánca. Sikerünk titka magasan
képzett munkatársainkban rejlik.

Óriási szülinapi buli!
Szeptember

Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Szegeden megnyíló üzleteinkbe keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

Elodó/pénztáros

Boltvezető/ Boltvezető-helyettes

Hivatkozási szám: LAP-FMA

Hivatkozási szám: LAP-FL

Kézműves-foglalkozás gyermekeknek

Feladatai:
• vásárlók udvarias, pontos és segítőkész kiszolgálása
• gyors, precíz pénztármunka
• árukészlet feltöltés, áru rendezés, üzlet takarítás

Feladatai:
• egy áruház zavartalan működésének biztosítása a
vásárlók legnagyobb megelégedésének érdekében
• az áruház dolgozói csapatának vevőorientált vezetése,
motiválása, betanítása
• napi ügymenet felelősségteljes biztosítása (munkaterv,
elszámolások, árurendelés stb.)

Elvárások:
• rendkívüli munkabírás
• nagyfokú fizikai és szellemi terhelhetőség
• stressztűrő képesség
• munkaidő-beosztásbeli rugalmasság
• precizitás, pontosság
• középfokú szakirányú végzettség és élelmiszerkereskedelmi gyakorlat előny

Elvárások:
• rendkívüli munkabírás
• nagyfokú szellemi és fizikai terhelhetőség
• közép vagy felsőfokú (lehetőleg szakirányú) végzettség
• stressztűrő képesség
• jó kapcsolattartó képesség
• vevőközpontú gondolkodásmód
• precizitás, pontosság
• kereskedelemi érzék

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• stabil háttér

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• stabil háttér
• karrierlehetőség

Rendkívüli nyitva tartás
v *"
- csak ezen a napoFt^dlt^zpíiyeg már
) t
áron
• Lanüft^toiujjsetta
ingyövs^Qéf^téccel
•Keüi
ilkutlii; árainkból, kalapács
alá kerültek áraink
Vásárlás közben hastáncos lányok szórakoztatják
szőnyegeinken.
Óriás tortával várjuk
vásárlóinkat

On szőnyegáruháza:

D O M E X

K O Z P O N T B A N A
Lakások

Szeged-fodorkerti, 80 m2-es, 2 szobás, jó állapotú családi ház
parkosított, rendezett telekkel, garázzsal, csendes környezetben eladó.
Tel.: 30/508-9006
Ár: 22 M Ft.
Szeged-baktói, 5 szoba-hallos, 3 éves, elegáns, exkluzív kivitelű,
úszómedencés családi ház eladó. Tel.: 30/299-3929
Ár: 47 M Ft.

^62/551-650

és

üzlethelyiségek

megvásárol

Felkeltettük érdeklődését? Ha igen, küldje el postai úton f é n y k é p e s pályázatát a hivatkozási szám/munkakör és a munkavégzés helyének megjelölésével magyar nyelvű önéletrajzával együtt o k t á b e r l - i g a
következő címre:
U D L M a g y a r o r s z á g , 8 0 0 2 S z é k e s f e h é r v á r , Pf.: 1 9 0

S Z Ő N Y E G Á R U H Á Z

C í m : S z e g e d , Bakay N. u. 29. - Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 0 3 9
N y i t v a : h . - p . : 8 - 1 8 - i g • s z o . : 9 - t 6 - i g • vas.: 9 - 1 3

hatók

:

G A M B R I N U S Z I N V E S T KFT.
4024 Debrecen. Kossuth u. 56. Tel.: 52/533-775
mobil: 30/370-3600, fax: 52/533-776
www.gambrinuszinvest .hu,
info'tSgambrinuszinvest-hu
• Központi klíma • Lift • Wellnes-fitnesz
• Portaszolgálat • Térfigyelő kamerarendszer

m

miüMMM

LUXUS MELLETT IS ELÉRHETŐ ÁRON!

ÉPÍTÉS
BNV KERÁMIA TETŐCSERÉP-AKCIÓ

Hornyolt, hódfarkú, magyar és osztrák listaár
10%
- Tuningkiegészító'k 2 0 % kedvezménnyel Október 1

m

-jéig

I30DM0GIBAU*

• H ó d m e z ő v á s á r h e l y , M Á V Nagyállomás m e l l e t t » 6 2 / 2 2 2 - 1 3 2 • S z e g e d , Kossuth L . sgt. 1 2 5 .
j (Rókusi

Délmagyarország

ON-LINE

M ű v é s z e k • kutatók

Pályaudvar

mellett)

» 6 2 / 4 5 8 - 5 5 6 - C s o n g r á d . Fő u. 59. » 6 3 / 5 7 1 - 0 4 8

ELEKTRO PROFI
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

vezetők • sportolók

Hüsöljö

Mindenki, aki Szegeden számít

Szegedi

ki k i c s o d a ? | |

Folyamatos jelentkezés
és adatfrissítés

^mjÉT

Kapcsolok,

www.delmagyar.hu

Nyerjen feli mát
MINDEN HÓNAPBAN!

kedvezmennyel!

Június, j ú l i u s , a u g u s z t u s ,

-VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK
SZÉLES VÁLASZTÉKA
•TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK
NYTTVA: H-P: 7»-16™
S Z E G E D , L O N D O N I KRT. 3.
TEL/FAX:62/423-934

Ifjú Virágkötők
Európa Kupája
Szeged, Mars téri vásárcsarnok

ÜZLETKÖTŐNEK!

i

f 2
t o
t §
»
*
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m. •

i
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3 -53
a
-w o
a o
B -W

Elvárások:
• ártékestésberi szazett tapasztatot,
• nyitott, kihívásokat kedvelő
személyiség,
• kiemelkedő kommunikációs |
• gépjárművezetői engedély.

2. Vágja ki a kitöltött kupont a Délmagyarországból vagy a Délvilágból,
3. Vágjon ki a Délmagyarország Vasárnap Reggelből egy FőSZER-pingvint.

5. Figyelje a Rádió 8 8 -at, ahol a hónap végén közjegyző jelenlétében sorsoljuk ki

J e l e n t k e z z hozzánk

I
I
I
I
« o

NYERHET?

1. Figyelje a FÓSZER-Elelctroprofil Kft. hirdetéseit, hogy ki tudja tölteni a t o t ó t

írja rá: .FŐSZER Elektroprofil").

Csongrád megyét?

,Q
j« —

HOGYAN

4. Küldje be a címünkre (Délmagyarország Kiadó 6 7 2 0 Szeged, Stefánia 10.

Jól ismered

A szavazatokat 18.00-ig kéljük leadni
sátorszinbadnál!
a sátorszínpadnúl!

szeptember

hónapokban kisorsolunk
egy-egy
3 0 0 OOO Ft értékű T O S H I B A K L Í M Á T .

d

Ajánlatunk:
• vállalati autó és mobiltelefon,
• versenyképes, teljesítményarányos
jövedelem,
• stabil vállalati háttér.
• fejlődési lehetőség.
Küldd el fényképes önéletrajzod
az „uzletkotó-Szaged" pozíció
megjelölésével még ma!
email: hr_recrtJtrnent@rnailbox.hu
postái 1139 Budapest, Vád út 99 .
84 Mail Boxes Etc.

a nyereményklímát. A nyertest élő adásban felhívjak és ha tudja a Rádió 8 8
szlogenjét, máris ö v é a nyeremény.
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21 Magánház

»
2 2 Mezögazd. gép

• MÓRAHALMI, kis kertes
magánház a fürdőhöz közel
eladó Ar: 13 M Ft Érd.: 30/
239-0404. (35159729)

• KÍNAI e l s ő k e r é k - h a j t á sos, 18 LE. egy éves kisIraktor sürgősen eladó. 0630/9-531-049. (35261028)

• MÁRTÉLYON, újfaluban
padlásszobás
magánház
melléképülettel, üzletnek Is
kialaklthatóan,
garázzsal,
központi fűtéssel ellátva 15
millióért eladó. 06-30/9816999 (35159946)

• MEPOL TERRA 5 LE-S
kistrakior
kocsival,
teljes
felszereléssel (6 művelet).
Japán
SPS-10-es
nagy
nyomású
permetezőgép,
100
l-es,
villanymotoros
permellékeverő
hordóval
eladó
Tel.:
62/416-711.

• NAGYÉR, Rákóczi u. 46..
háromszobás, fürdőszobás,
egyedi gázfűtéses magánház eladó. Tel.: 30/5909112, 62/299-620 (35260609)
• ORFÜN, Pécs környéki
üdülőhelyen
háromszobakonyhás. fürdőszobás, 150
nm-es ház 5990 nm-es
(elekkel eladó. 06-70/5508667. (35159160)
• SZATYMAZ JÁNOS
SZÁLLÁSI, gázfűtéses ház
300 négyszögöl lerülelen
eladó. Irányár: 7 M Ft. 0670/58-58-574. (35260212)
• SZEGED, Tavasz utcai,
kétszintes ház nagy udvarral, fél telken eladó Irányár:
13,5 M Ft. Érd.: 30/2396521. (35260773)
• SZEGED K I S K U N D O
ROZSMA SZIKSÓSTÓ,
Muskotály utcában szinteltolásos. alápincézett, tetőteres, mediterrán stílusú. 100
nm-es lakóterülete tégla lakóház garázzsal, örökzölddel. parkosított pihenőkerttel
eladó Irányár 11 800.000
Ft Tel
62/425-967. 70/
222-6577. (35261169)
M SZEGED PETÖFITELEP,
fóutcai, kétszintes, 5 szobás, 2 fürdőszobás magánház beépíthető tetőtérrel,
dupla garázzsal, pihenőkerttel eladó. Hiteligénylővel
tárgyalunk Irányár: 35 M Ft.
Érd : 20/389-2366 (35260413)
• SZEGVÁRON, .i központban emeletes, alápincézett
családi ház melléképülettel,
garázzsal eladó. Dombi Ingatlaniroda, Szentes. Józsel
A u. 4/b. 06-30/436-45-01
(35260972)
• SZENTESEN, Sáfrán M
utcában - központhoz. Iskolához közel - részben
felújított parasztház eladó
(Telek: 1070 m', lakóépület:
170 m', 4 szoba + nappalis.) Dombi Ingatlaniroda.
06-30/436-45-01. (35260952)
• SZENTESEN, ! v - t o r o n y
közelében, töút mellett jelenleg építés alatt álló,
igényes - ház eladó 5500
m'" telken, vállalkozás céljára
is
kiválóan
alkalmasan
Dombi Ingatlaniroda. 06-30/
436-45-01. (35260982)
M SZENTESEN, ¿olnay K
utcában, kertváros közelében, 1986-ban épült, belső
portás, tetőteres családi ház
(+ nagy. lakás vagy vállalkozás céljára alkalmas
melléképülettel)
eladó
Dombi Ingatlaniroda. 06-30/
436-45-01. (35260987)
• SZENTESEN, KákóCZi F
u. elején vályogépltésü családi ház vállalkozás céljára
is alkalmas melléképülettel
(2 külön bejárattal) eladó,
vagy
értékegyeztetéssel
cserélhető Dombi Ingatlaniroda, 30/436-4501. (35260993)
• SZENTESEN, városközponthoz közel 4 szobás +
nappalis,
újszerűen,
mai
igényeknek megfelelően felújított. verandás parasztház
1354 m' porián
eladó.
Dombi Ingatlaniroda. Szentes. József A. 4/b 06-30/
436-45-01 (35260999)
• SZÖREQ központjában,
1836 nm lelken, 180 nm-es,
téglaépllésű. felújításra szoruló. két utcára nyílé ingatlan 26 500 000-ért eladó A
vásárlásra 2,99% kamatú
hitel igénybe vehető Érd.:
62/406-428. (35159866)
• SÁNDORFALVI, 2 önálló.
3 szobás lakásokból álló,
kertes magénház melléképülettel.
2
garázzsal
22.500 000-ért eladó, panelcsere érdekel. 62/572261. (36261044)
• VÁLLALKOZÓK f i g y e l mébe! Csongrádon, városközpontban.
jó
állapotú,
összközmüves polgári ház
(8 szoba + étkező, 3 konyha. 3 fürdőszoba, 4 garázs)
1315 m' portán
eladó
Dombi Ingatlaniroda, 06-30/
436-4501 (35260977)

(35159093)

• SZÖLÖPRÉS (középméretű)
újszerű
állapotban
8500 Ft-ért eladó Tel.: 0670/5011-679,
délután
(Szeged) (35260718)

2 3 Növény
• BORSZŐLŐ: Kövidinka,
kb 4 mázsa, piros Magyarka,
kb
2
mázsa
Zsombón eladó
62/2658 3 4 . (35260929)

• KUKORICA u), szárított,
első oszlályú minőségben,
valamint búza, árpa és szép
tavaszi fokhagyma kategóriánként (elpucolva, szétosztályozva, reális áron eladó
06-30/2437-158 (35260655)
• MÓRAHALMON vörös és
fehér borszőlő eladó. Érd.:
62/280-114. (35260672)
• OSZLOPOS tuják, gömbtu|ák, díszfák és egyéb
dísznövények széles választéka szezon nyitó kedvezménnyekkel!
Bolgár
Dísz-faikola Szeged-Kecskéstelep, Gera S. u. 18 .
62-427-991. Nyitva egész
nap,
vasárnap
délig.
(34965924)

• SPÁRGAZÖLDMAG, mo
solt eladó Ár: 2200 Ft/10
dkg. Tel.: 62/430-502. Szeged. Fürj U 34. (34855563)
• STATICE, sáfrány és m u har eladó. 400 Ft-tól 150Gig 20/378-3033. Szeged.
(35261130)

• TUJA oszlopos, gömbök,
kuszók, ciprusok, borókák,
tiszafák, fák virágzók, sövények. különleges fenyőfélék
nagy tételben is! Toronyi
Díszfaiskola Szeged. Magyar u. 214. Tel.: 62/405812, bármikor! (34551642)

2 4 Oktatást vállal
• ANGOL nyelv o k t a t á s a
nyelvtanodánkban,
5-10
éves korig. Jelentkezni: 0620/254-9-254, hangpostán.
(35261287)

• ANGOLTANÍTÁS, - k o r repetálás álttalános és középiskolásoknak. Érd.: 30/
497-68-99 (35260904)
• INGATLANKÖZVETÍTŐ
ÉRTÉKBECSLŐ O K J - S
képzés
indul
Szegeden,
szeptember 17-én. Részletfizetéssel. vizsgadlual, jegyzettel 84 000 Ft
Kapós
Bróker Kft.: 20/520-1347
(35057408)

• MATEMATIKAKORREPE
TÁLÁS, érettségire felkészítés
középiskolásoknak.
30/341-9632. (35260691)

• GÁSPÁR Z. utcai, 72 nmes, 2+2 szobás, erkélyes.
III emeleti lakás ötszintes
épületben eladó Ar: 8.5 M
Ft
Tel.:
30/853-80-81.
(35260643)

• KEMES utcai. 53 nm-es.
V, emeleti, .felújított, kétszoba. hallos, redönyös, vlzórás, hevederzáras. lamináll
parkettás, festeti falú lakás
jó közlekedéssel, azonnal
beköltözhetően 7.300.000ért eladó Szeged. 06-30/
356-88-56 (35260787)
• LOMNICI, földszinti, 59
nm-es, étkezOs, felújított,
átalakított, vlzórás lakás eladó. Zöldövezetben Érd.:
06-30/362-3609
Irányár:
10.3 millió. (35159879)
• SZEEGD, Római krt.-i, 37
nm-es,
szépen
felújított
garzon, I. em., erkélyes,
nagy konyhás, külön WC.
fürdőszobás lakás 6,5 mFtérl eladó Jó közlekedési
lehetőségek
belvároshoz.
06-20/32-88-965. (35159993)
• SZEGED, Becsei utcai.
2,5 szoba, hallos, III emeleti panellakás eladó. Ár: 8.5
M
Érd.:
62/458-215.
(35159686)

• ÚJPETÖFITELEPEN,
csendes helyen kétszobás,
90 nm-es családi ház oszlható, nagy telken, melléképülettel, sürgősen eladó
Szeged,
70/450-28-30

• SZEGED, Felső T i s z a parii, 4 szobás, V emeleti
étkezős, erkélyes, klimás. Tiszára néző, gyönyörű panorámás panellakás + garázs
15 M Ft 06-30/218-00-69.

(35260437)

(35261283)

• SZEGED, Csongrádi s g t i (üzletházakkal szomszédos), 2,5 szobás, liftes, III.
emeleti, extrákkal Is ellátott.
65 nm-es panellakás garázs
zsal vagy anélkül eladó
(10 000 000+2 000 000 Ft),
62/490-543,
30/3898-893.
(35160004)

• SZEGED, Csongrádi s g t i. két és fél szoba, hallos,
63 nm-es panellakás eladó.
Tel : 62/484-275. (35261172)

I

R

D

•
BŐRKABÁTVÁSÁR.
Szeged, Tisza L. krt. 36-38.
(Saru Cipőboltban) psiswoi)

2 9 Szakképzés

INGATLANKÖZVETÍTŐ/

értékbecslő,

OKJ-s szakképzések
pénteki és szombati
elfoglaltsággal, f
részletfizetéssel. "

Tel.: 62/544-179,
06-30/358-66-64

3 0 Számítástechnika

(35261080)

• SZEGED, Sólyom utcai.
47 nm-es, erkélyes lakás
igényesen felújítva, ötszintes
épületben eladó. Tel.: 62/
466-517,
70/218-6017.

B

• SZEGED, Szatymazi u t cai, III. emeleti, vlzórás, 54
nm-es panellakás 4 szintes,
cseréptetős épületben, b e költözhetően eladó. Tesco
közel
Érd.: 30/435-0514.
(35260603)

• SZEGED, Szatymazi u t cai, cseréptetös, erkélyes,
40 nm-es. 1,5 szobás, fogyasztásmérés,
telefonos,
kis rezsijű, 4. szinti panellakás eladó (Busz, villamos,
Plaza, Tesco közel.) Irányár:
6,7
M
06-20/213-8956.
(35261176)

• SZEGEDEN,a Gáspár
Zoltán utcában 47 nm-es,
1.5 szobás, IV. emeleti
lakás 5 emeletes épületben
eladó Ar: 7,1 M. Érd.: 0630/655-0377. (35261274)

in rannar

INTERNETHOZZÁFÉRÉS
mikrohullámon

már 3615* Ft-tól
Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon:

(35159601)

6728 Szeged,
Fonógyári út 8.
Tel.: 40/828-528

•
•
•
•
•

Értékesítőinknél:
Morton's Utazási Iroda
Tesco, Szeged
I
Keresztanya Videotéka |
Szeged, Fő fasor 100.
Cyeviép Khf.
Algyő, Kastélykert u. 16.
Hímer Istvánné
Szeged, 06-30/93-854-76
Aleva Bt.
Kiskundorozsma területén,
06-20/36-75-122
'Feltüntetett

ár bruttó,

bérleti dl] nélkül

eszköz-

értendő

3 1 Szolgáltatás

• SZENTES központjában
2+2 télszobás lakás eladó
külön bejáratú szobákkal.
Tel 06-70/293-0748, 0670/362-4091 (35260347)

• DUGULASELHARITAS
lOOO Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged, 485-774.
(32526659)

• SZENTESEN, a k e r t v á rosban 1+2 szobás, loggiás
panellakások eladók. Dombi
Ingatlaniroda, Szentes, József A. u. 4/b. 06-30/43645-01. (35261022)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457 577. 62/533-999,
SZÁSZ PÉTER. (34854589)

• ÚJSZEGED, Vedres utcai.
I emeleti, igényesen felújított, másfél szobás lakás 7,7
millió Ft-ért eladó. Új nyílászárókkal. Tel : 06-70/4579356. (35160009)

EZMZ2S2

6066 Tiszaalpár. Alkotmányit.

* VALUTAVÁLTÁS *
Nádin. Siegcd • 06-20/321-4489
CHANGE

Személyre szabott
árfolyamokon vásárolhatja
meg ás adhatja el valutáit!
Cégek, jogi személyek
számára is törvényesen
forgalmazunk valutákat!
Hívja pénztárunkat!!
06-62-462-088

27

Régiségek

• KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉS a legmagasabb
áron vásárol antik bútorokat,
lehet romos is. Festményeket, porcelánokat, órákat,
tollnemüt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116.
Szeged. (34956452)

7.

Lézervágás
20 mm-es lemezvastagságig
acél, rozsdamentes, alumínium
Egyéb technológiai
lehetőségek:
• nibbelés, sajtolás, élhajlítás,
hegesztés, porszórás

BÁLÁSRHHA

NAGYKERESKEDÉS
Sándorlalva. Sövényházi út 59.
továbbra is várja meglévő
és leendő ügyfeleit
f a j t á r a válogatott
e x t r a és
I, osztályú áruival

:

Tel.: 76/424-015
Fax: 76/424-139
E-mail: malic@axelero.hu
Web: www.matic.hu
m AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
62/489-603,
70/3168-817.
(34854594)

• IRHA , BÓR , VELÚRKA
BÁTOK, szőrmeáruk tisztítása, festése, javítása, béléscsere, cipzárcsere. H.-p.:
9-12. 13—17—lg. Szo.: 9 12-ig. Szeged, József A.
sgt 77/A. (35261073)
• KERTSZERVIZ! Diszkertek tervezése, kivitelezése,
átalakítása, felújítása. Sziklakert-, tóépífés, öntözésszerelés.
Kertészmérnök.
30-97-37-532.
(Szeged)

Kan» kölöttáru í zlel

(35159706)

Átalakítás miatt üzletünk
a Kiss M. u. 2.
szám alá költözött

M KÁRTYAJÓSLÁS, sorselemzés, szerelmi kötés, rontáslevétel. Működési engedéllyel rendelkezem. 06-30648-79-79. (35260247)

(CIB Bankkal szemben)
AKCIÓS ÁRAKKAL VÁRJUK
KEDVES VEVŐINKET!

™

• MEZŐGAZDASÁGI EX
PORTTÁMOGATÁSHOZ e n gedélybeszerzést,
export
vámügyintézést, elszámolási
és
támogatásigénylést
kompletten vagy részben is
vállalunk. Customs & Trade
Export Kft. Dr. Sándor János 1/422-01-91; 20/9673702.
www.drsandorinfo.hu.
• MINDENFAJTA s z á m í tástechnikai
problémáját
megoldom, számlaképesen.
Szegeden ingyen házhoz
megyek. Próbálja ki! Szeged, 30-537-1774. (35261332)

B REDŐNYÜK, reluxák,
napellenzők,
szalagfüggönyök árengedménnyel, Ingyenes felméréssel. Vidéken
is. Tel.: 62/470-515, 06-70/
364-92-86. (33033005)
• RÉGI, új típusú redőny,
reluxa javítása, készítése,
műanyag nyílászárók forgalmazása, beépítése g a ranciával, vidékre is. Tel.:
06-62/274-133, 06-30/6396-131. (35159934)
•
TIFFANV-OÍSZÜVEGA K C I Ó a SZILÁNK*-nál!
Most INGYEN megtervezzük,
felmérjük és beépítjük díszüvegeit! Szeged, Pulz u. 46.
Tel.: 4 2 5 - 5 9 5 .
• VILLANYSZERELÉS, szigetelés, vakolás, épületasztalos szerkezet szerelése,
padló-, falburkolás, festés,
üvegezés és egyéb befejező építés. Top-Tender Kft.
30/547-71-36. (35260816)

3 2 Tanfolyam
• A COOL Oktatási Központ
(OKÉV:
06-0049-03)
az
alábbi tanfolyamokat
indítja:
számítástechnika
(OKJ-s)
kezdó,
haladó.
Kedvező díjak, részletfizetés, kedvezmények! Beiratkozás: hétköznapokon 8.0016 00 óra között. COOL
Oktatási
Központ
6722
Szeged, Gutenberg u. 14.
Tel.: 62/555-442, 555-443.
Mobil:
20/411-5552.
(35261435)

• ASZTROLÓGIAI főiskola
indul Szegeden.
Képzés
ideje 3 év, diplomát ad. 0670/380-2282. (35159010)
• ELEKTRONIKUS és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerek)
(riasztó)
tanfolyamot indít a Novlt Bt.
(06-0003-03). Tel.: 62/315461, 20/9-664-279. (35158914)
H BIZTONSÁGSZERVEZŐ
közép- és felsőfokú tanfolyamot indít a Novlt Bt.
(Akkreditációs szám: 0836).
Tel.: 62/315-461, 20/9-6642 7 9 . (35158911)

HinntsmvlTiL
MINDSZENTEK:
ZibhlrfyMks
Áutart és YtfytsIimsMés
6630 Mindszent, Subvkáf tér ».

• BALÁSTYÁN 2 s z o b á s
tanya 5 hold földdel vagy
anélkül eladó Busz. műút,
bolt 500 méterre. 62/2597

• SZEGED, Csongrádi sgt.
53. szám alatt, elkészült
társasházban III. emeleti, 51
nm-es, szerkezetkész lakás
185 E Ft/nm eladó. Érdeklődni:
30/9-554-207.

2004. őszi k é p z é s i k í n á l a t u n k

6 3 1 . (35261322)

(35159815)

»• OKLEVELES
KÖNYVVIZSGÁLÓ
» ADÓTANÁCSADÓ
MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ
vállalkozási szak
400 óra - 1 év. 2 év
200 óra - 1 év intenzív

• PUSZTAMÉRGESEN jó
állapotban lévő tanya gazdasági épületekkel, 1 hold
földdel, ipari árammal, nortonkúttal eladó. Irányár: 3 M
Ft. Tel.: 06-30/387-0606.
06-30/987-3775. (35260206)

• SZEGED, Hunyadi téri,
200 nm-es lakás + ikergarázs és bárpince eladói
Irodának
is
alkalmas.
Irányár: 45,5 M FI. Érd.: 0630/9433-215. (35159615)

33
MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA OKTATÁSI KÖZPONT
Tanúsítványszám: 07-0134-02

(szakirányú

diplomások,

szakirányú
résztvevők

alapképzésben
számárai

z* PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
SZAKELLENŐR
Vállalkozási szak
Államháztartási szak
(Mérlegképes

végzettségűek-

nek vizsgakedvezményekkel

I

• TANÍTÓNŐ gyakorlattal
gyermekfelügyeletet
vállal,
30/995-2005. (35158578)

34

Tanya

M SZEGED, Mérey u. 15/A .
I. em., téglaépületben gázfűtéses, vízórás, 38 nm
lakás eladó. Irányár: 7,5 M
Ft.
Érd.:
30/292-2613.

Társközvetítés

• TÁRSKERESÉS igény
szerint, minden korosztálynak. Cronos - Hódmezővásárhely, 62/241-022,
20/
444-33-67. Szeged 62/4232-32,
20/314-41-79

(35158732)

• SZEGED, P á r i z s i krt Mars tér sarok, II emeleti, 2
szobás lakás bérleti joga
átadó. Irányár: 7,5 M Ft.
Érd.: 62/474-388. (35159426)

(35260682)

PÉNZÜGYISZÁMVITELI
ÜGYINTÉZŐ
>- TB-ÜGYINTÉZŐ
x- SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK
KÖTELEZŐ OKTATÁSA
Vállalkozási szak
Államháztartási szak
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M S Z E G E D , R ó n a u. 3.
szám alatt épülő társasházban 40-75 nm-es, kulcsrakész lakások 217.500 Ft/nm
eladók. Tel.: 62/547-340,
62/467-628,
30/343-6958

Téglaépítésü lakás

BAUINVEST KFT.
Szeged, Árva u. 12. sz.

alatt épülő társasházban
szerkezetkész
LAKÁSOK,

Készlet fizetési lehetősén.

(35158915)

• SZEGED, Tompái kapu út
2/B, 6 lakásos társasházban
76 nm-es lakások eladók.
Szerkezeikész: 165 E Ft/nm,
Sólyom Kft.,
06-30/3494059. (35261190)

GARÁZSOK

L E K Ö T H E T Ő K

a kép/éshnl kilépők számára.
K é r j e részletes t á j é k o z t a t ó n k a t !
Szeged. Kossuth L . sgt. 17. g
Tel.: 62/542-500, 542-501
|
www.szamviteloktatas.hu
3

• ÉRETTSÉGI, felvételi és
diploma előtt állók, figyelem!
A COOL Oktatási Központ
az alábbi tanfolyamokat indítja: angol nyelvtanfolyam:
kezdő, haladó. Érettségire,
nyelvvizsgára,
főiskolai,
egyetemi felvételire, alapvizsgára felkészítés. Kedvező díjak, részletfizetés, kedvezmények! Ingyenes egyéni szintfelmérés. Beiratkozás: hétköznapokon: 8.0016.00 óra között. COOL
Oktatási Központ 6722 Szeged, Gutenberg u.
14.
(OKÉV: 06-0049-03). Tel.:
62/555-442, 555-443. Mobil: 20/411-5552. (35261431)
• EMELT és középszintű
érettségire előkészítő tanfolyamok indulnak októbertől.
CO-REPETA Bt. Attila u.
17-19. 62/424-070/142, 20/
221-2469. (35159148)
• TIFFANY
valamint
ÜVEGFESTŐ tanfolyamokat
indítanak ismét Szegeden,
szeptember 30-tól a Varázslatos
Üvegek
elmü
könyv szerzői. Érd.: 20/2226471, 70/275-4001. (35158990)
• YÓGATANFOLYAM k e z dőknek, amerikai módszerrel, több helyszínen. Érd.:
30/435-0514,
Biharváriné
Á g i . (35260610)

M INTENZÍV gépírótanfolyamok. 20-370-2087, Szabopress. (Szeged) (35160156)
Új
feírdetésíehfevö
hely:
OLCSÓ ÁRUK BOLTJA
Szegvar,
Petőfi u. 2. Brezovai
Istvánné
06-30-382-Ő397

Érdeklődni: 20/9193-716 www.bauinvest.axelero.net
M BALATONGYÖRÖKÖN,
társasházban lakások kedvező
hitellehetőséggel
5.500.000
Ft-tól
eladók.
Tel : 30/9219-000. (35159389)
M BUDAPESTEN, Szent
István körút mellett, újonnan
tatarozott, liftes házban II.
emeleti, világos, jó karban
lévő, 2,5 szobás, 95 nm-es.
olcsó fűtésű lakás pincerés;
szel eladó. 06-1/329-28-

HOBAGOLY HUTOS KLIMAS SZAKISKOLA
IPARI-ÉS K E R E S K E D E L M I

HŰTŐGÉPSZERELŐ
szakképzést indít Szegeden TÁVOKTATÁSI FORMÁBAN

• FELSŐ Tisza-parti, 108
nm-es, padlófűtéses, amerikai, konyhás, nagy fürdőszobás, 2 WC-s. márvány
burkolatú, igényesen kialakított lakás teremgarázzsal
eladó. Irányár: 23 M Ft. Tel.:
06-70-380/4552. (35159097)
• FELSŐ T i s z a - p a r t i , 79
nm-es, 3 szobás. III. emeleti, frissen festett téglalakás
azonnali költözéssel eladó
vagy bérbe adó. Ár: 13,5 M
Ft, 50.000 Ft/hó. Tel.: 30/
853-80-81. (35260853)
• GÉM utcai, 64 nm-es, 2
szobás,
nagy
konyhás,
nagy teraszos, lomkamrás,
egyedi fűtéses társaházi lakás 12,2 M Ft eladó. Szeged, 30/223-5630. (35158548)
M GÁL utcában. 52 nm-es,
I. emeleli. lakás eladó. Szeged. 30/559-3458. (34956751)
• HARKÁNY fürdővárosban
új lakások 230.000 Ft/nm.
Tel.: 06-72/279-001, 06-30/
9693-247. (34855035)

M SZEGED, Bérkert u. 47
szám alatt épülő társasházban szerkezeikész, 95-104
nm-es lakások 150.000 Ft/
nm-es (alap szerkezetkész)
ártól eladók
62/547-340,
62/467-628, 30/343-69-58
(35158920)

KLÍMASZERELŐ,
AUTÓKLÍMA-SZERELŐ
ARCKÉPES ZÖLDKÁRTYA
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tanfolyamok Szegeden.

Tájékoztatás telefonon: 20/9444-373

|

M SZEGED ALSÓVÁROSON
épülő, 6 lakásos társasházban 80 nm-es lakás szerkezet-. vagy kulcsrakészen,
garázzsal vagy udvari parkolóval 175.000 Ft/nm-től
eladó. Tel.: 30/2725-238

• SZEGED BELVÁROS,
Deák F. utcai, 3 szobás,
102 nm-es, I. emeleti lakás
bérleti joga
átadó.
Ár:
9.600.000 Ft-ért.
06-70/
3123-804. (35159912)

• MAKÓ, Károlyi ulcai. 63
nm-es, felújításra szoruló. 2
szobás lakás garázzsal eladó. Irányár: 7,9 M Ft. Érd.:
30/9380-042. (35260313)
j

M . (35159965)

B SZEGED B E L V Á R O S I ,
100 nm-es, társasházi lakás
külön bejáratú, 22 nm-es
tetőtérrel, utcára nyíló, 21
nm-es
garázzsal
eladó.
Tel.: 30/943-53-88 (35159144)

0 5 . (35159834)

• KÉT külön bejáratú lakrészből álló, 2 szint + tetőtér-beépítéses társasházi
lakás eladó Szegeden, a
Nagyállomáshoz közel. Érd.:
18-20 óra között a 06-20/
208-1084-en. (35159936)

2004. o k t ó b e r b e n O K J 3152601

• SZEGED, Veres ács u t cai, 89 nm-es, I. emeleti, 3
szobás, erkélyes lakás eladó. Szocpol, igényelhető.
Érd : 70/317-8664. Ar: 17,9

(35159587)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, Andrássy u. 2. szám
alatti, 54 nm-es. I. emeleti,
felújított lakás azonnal b e költözhetően, a legjobb árajánlatért eladó. 06-70/9482-822. (35260733)

3 2 Tanfolyam

Képzés időtartama: 6 hónap
MŰSZAKI VAGY ELEKTROMOS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE
Tanfolyamszervező: Rácz László
Jelentkezés telefonon: 20/9444-373
Az SMS-címre részletes írásos tájékoztatói küldünk!

KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEKKEL.
HITELVIZSGÁLATTAL,
2
HITELÜGYINTÉZÉSSEL.
j=

M HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
Oldalkosár u. téglaépítésü,
III. emeleti, 55 nm-es lakás,
Kinizsi u. polgári ház eladó.
Tel.: 62/244-577. (35159867)

Termékeink:
• pénztárgépfiókok, kazetták,
trezorok
• müszerdobozok,
műszerszekrények
• toraid transzformátorok
• villamos sorozatkapcsok
• kávéőrlő, mixergépek

B HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel.
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30-9550-537. (Szeged) (34855115)

2 8 Ruházat

61/151-918,
10/9010-380

S H O f
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smüzitr
¡¡fe H-P: 9-13,14-18 óráig, Szo: 9-14 óráig flfe

Matic Kft.

A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON

EXCLUSIVE
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• REDŐNY, RELUXA szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL! 6 2 / 4 0 1 - 3 1 8 , 0 6 - 3 0 /
271-9697. (34854567)

Kovácsné,
06-30/950-33-43

• SZEGED, Körtöltés utcai,
4 szintes házban II. emeleti,
1,5 szobás + étkezős, vlzórás. höszabályzós lakás 8
millió Ft-ért eladó. Érd.: 0630/232-3416. (35260401)

É T É S *

(34956388)

TÁRSASHÁZKEZELŐ

• SZEGED, Felső T i s z a parti. 4 szobás. V. emeleti
erkélyes, étkezős, klimás. Tiszára néző, gyönyörű panorámás panellakás 12,5 M
Ft. 30/218-00-69. (35261285)
• SZEGED, József A. sgt.-i,
76 nm-es, VI. emeleti, 4
szobás, étkezős, felújított
lakás beépített konyhával,
klímával eladó. Irányár: 12
M Ft Érd.: 30/44-53-229.

H

• SZEGED BELVÁROSI, 1
szobás, földszinti, igényesen felújított, sajál tulajdonú,
olcsó fenntartású, egyedi
fűtésű,
tégla
minigarzon
azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 4,9 M Ft. Érd.:
20/420-5816. (35260721)
• SZEGED BELVÁROS,
Arany J. u.-i, 57 nm-es,
magasföldszinti, kétszobás,
galériázható. parkettás, redönyös, felújított, igényes
lakás bérleti joga eladó
Irodának
is,
internettel.
Irányár: 7.800.000 Ft. 0670/237-6937. (35261284)
H SZEGEDEN 90 nm-es. 3
szobás, téglaépítésü, 16 lakásos
társasházban.
III.
emeleti lakás eladó. Belvároshoz közel, csendes környezet,
jó
közlekedés,
azonnal beköltözhető, tehermentes. Kisebb lakást
beszámítok. Irányár: 14,5 M
Ft. Érd.: egész nap: 06-20/
349-22-89. (35058487)
• SZEGEDEN, az O l a j o s
utcában 1,5 szobás, parkettás, gázfűtéses, vízórás,
frissen festett, IV. emeleti
lakás eladó. Érd.: esténként
a
62/321-438-as,
vagy
egész nap a 30/246-7102es
telefonszámon
lehet.
(35159992)

• SZEGEDEN, a Kálvária
térnél egy új építésű, 3
szobás, 64 nm-es, fiatalos,
nagy erkélyes, garázsos lakás eladó Irányár: 13,7 M
Ft. Érd.: 20/366-19-61, 30/
23-96-521. (35260723)
• ÚJSZEGED, Szent-Györgyi A. utcai, 95 nm-es, tágas fürdőszobás, berendezett konyhával, napos erkél)
lyel,
gazdagon
felszerelt
luxuslakás eladó. Automata
garázs. Irányár: 20 500.000
+ 2.500.000 Ft. Érd.: 70/
260-1812. (35058112)

Téglaépítésü lakás

•HARMÓNIA

LAKÓPARKBAN;

A PIARISTA GIMNÁZIUM

MŰSZAKI ELLENŐR
s z a k k é p z ő t a n f o l y a m indul S z e g e d e n

ÉPÍTÉSZ, ÉPÜLETGÉPÉSZ
ELEKTROMOS

szakirányú k é p z é s s e l .

Felsőfokú:

OKJ 71 5801

Technikus:

OKJ 53 5801 03

Tájékoztatás

telefonon:

MELLETT

3 2 n m - e s 5 8 3 2 B Ft
4 6 , 0 4 n m - e s 8 5 1 7 E Ft
7 3 , 2 n m - e s 1 3 1 7 5 E Ft

01
\

20/9444-373 jj

lakások 2005. júniusi
átadással leköthetők.

CENTRAL ESTATE KFT.
Szeged, Vlctor H. u. 5. • Tel.: 6 2 / 5 5 0 - 5 5 0

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a

•

CSÜTÖRTÖK, 2 0 0 4 . S Z E P T E M B E R 2 3 .

1000+1

Í
í

Eredeti iráni, kézi csomózásé
P E R Z S A S Z Ő N Y E G E K

Épületbádogos

FOLYAMATOS

ÉVSZAKTÓL FÜGGETLENÜL!

épülő társasházban lakások emelt
szintű szerkezetkészen vagy
kulcsrakészen, kiépített
parkolókkal eladók.
g

Szeged, Osz utcában "

40 nm-es

KAPUTELEFON

felépült társasházban nagyméretű,
tetőtéri lakások emelt szintű
szerkezetkészen vagy kulcsrakészen, kiépített parkolókkal eladók.

?

Chester

•MBS KOV1 • • • •

»
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A vállalkozók partnere

Európa

legnagyobb

C & C

nagykereskedelmi

szegedi áruházába

munkakörbe

zárt udvari parkolók bérelhetők

A Z

• SZEGED, fisza Lajos krt
83. szám alatt 800 nm-es,
utcai irodaház, 400 nm-es
udvari épülettel eladó. Telefon: 30/945-5966. (35158945)

A P R Ó H I R D E T É S E K

K I A D Ó

N E M

telefonon

történő

keres

munkatársat.

alapján

felsőfokú g a z d a s á g i vagy kereskedelmi

lehet.

Első Ház Kft. • 30/953-7287

folyékony

nyelvvizsga),

legalább 5 év kereskedelmi
P0LY-P0RTAL KFT.
»- PVC nyiljsiarak
»• fa kul- es beltéri ajtók
.> accltokok, garázskapuk
»> telöteri ablakok
»• arnyekblastechnika
»« tolóajtós szekrények
Szeged, Budapesti ut 8.
61/461-683

végzettség,

angolnyelv-ismeret

(legalább középfokú, C típusú
vezetői

gyakorlat,

tapasztalat.

A felsőfokú végzettség vagy az angol nyelv ismeretének
kizáró

hiánya

feltétel!

Ajánlatunk:

T A R T A L M Á É R T

V Á L L A L

a

Elvárásaink:

vagy eiadók.

rendszeres
A

áruházlánca,

ÁRUHÁZ-IGAZGATÓ

versenyképes

• SZEGED, Szabadkai úton
telephely üzletnek, irodának
kiadó vagy eladó. Tel.: 62/
221-015. (35159306)

• SZENTESEN, József Attila utcában üzlethelyiség.
Ingatlannal + garázs, egyben vagy külön bérbe adó.
06-70/545-9988 (35159959)

70-3141-709.

NYÍLÁSZÁRÓ STÚDIÓ
Fa- és műanyag: - nyílászárók
- garázskapuk - tetőablak
- árnyékolástechnika - könyflklö
Szeged. Pulz a. 32/A
TelZfax: 62/550-480, 62/550-481

Következő megjelenés:
októberi.

• MAKÓN, magánházból
kialakított üzlet sürgősen
eladó. 40 nm-es üzlet + 40
nm-es raktárral. 06-30/2786803. (35159051)

S

Szeged-Belvárosban,

időpont-egyeztetés

SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Szeged, Szillén sgt. 2 4 .
"MOOO Tel /fax: 62-439-138,

É r d : 06-20/9244-651 s

É

Szeged, Csongrádi sgt.-on

Érdeklődni

ÜZLET

T

|

30/9433-634

Nyílászárók ingyen kiszállítva és beépítve, f f f
fokozottan hőszigetelt üveggel k = 1 , 4
K B E
Műanyag ablakok és bejárati ajtók
Garázskapuk, tetőtéri ablakok, beltéri ajtók
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA:
redőnyök, napellenzők, szúnyoghálók, h a r m o n i k a a j t ó k s

SZEGED PLAZÁBAN

E

segítségével

.. Mert árnyékban meg a nap ú más!

AKCIÓK

D

tg

alpintechnika

Szeged Fonö
I f i D H I I RS MR
'
9yári * 9
I5_l H U L L U
KTt.Tel: 62/407-133 • Fax: 62/5S0-907

EEEüBSSSI

nemzetközi

kompenzáció,
továbbképzés,

karrierlehetőség.

F E L E L Ő S S É G E T !
Jelentkezés:
a hirdetés m e g j e l e n é s é t ő l számított 14 n a p o n belül,

Ä* 25 25 2 5 0
•

ország

SZO

^

T Ö K É L E T E S E N IDŐZÍTÜNK AZ Ö N
A J Á N L J A

A L B É R L E T É T

H i r d e t é s é t ( 2 5 szóig)

Karácsonyi é s újévi
céges üdvözlőlapok

magyar és angol nyelvű önéletrajzzal a z alábbi
M E T R Ó

Hungary

személyzeti

s j

2041

SZÁMÁRA

M O S T

Holding

Budaörs,

e-mail:

fényképes,
címen:

Kereskedelmi

Kft.

főosztály,

Budapark,

Keleti

3.,

arpad.bilonka@metro.co.hu

N Á L U N K !

mindössze

Z.W irt-ert m e g j e l e n t e t j ü k
a JDelmagyarorszagban, a Delvilagban,

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS
óra
alatt
is !
meghívók

•

munkák

Mobil: 20/385-3123
Otthoni próbalehetőség, lakberendezési tanácsadás

• TÜZIFAAKCIÓ szeptember 30-ig! 9000-12.500 Ft/
köbméter házhoz szállítva,
készlet erejéig. 30/9750662. (Pécs) (35261239)

1

Homlokzatfelújítás

Nyitva: mindennap 10-18-ig!
SZEGED, FORRÁS SZÁLLÓBAN

E B S ^ H

bérleti joga átadó.

•

1 0 - 2 0 - 3 0 % - o s engedménnyel október 17-ig

• ÖSZI fokhagyma és földjében lévó, makói hosszúgyökér eladó. Érdeklődni:
62/216-336, este. (35261029)

R

ALPINTECHNIKA

ŐSZI A K C I Ó S K I Á L L Í T Á S A ÉS V Á S Á R A

• ZALAGYÖNGYE szóló
Zsombón eladó. Érd.: 0630/373-3407. (35260569)

I

SZOLGÁLTATÓ

• LUCERNAMAG vegyszermentes. tisztított, jó minőségű, idei termésű kapható.
Ara: 600 Ft/kg Érdeklődni:
62-495-359.
30-557-4241. Tápé. (35260484)
• SZILVA és szóló bornak
eladó. Érd.: 06-30/2150859. (35260960)

H

a Megyei H i r d e t ő b e n és az interneten.
Az egyetem és a főiskola
megkezdése előtt több

vj,

névjegy, szórólap, kitűző
S a l i h e r
Szeged. Oroszlán u. 3. T.:425-152

ezer hallgató olvashatja
<%á. Ö n

hirdetését.

Érvényes: 2004 szeptember 30-ig

fff

'•l-n-L

A vállalkozók partnere

Gratulálunk

soós

Mszlónak
tévének

ÉVÁNAK

házassági évfordulójuk alkalmából
további

m
j* J *
mb ?>*

boldogságot
és szeretetet
kivárt:
Kicsi és Bea

Gratulálunk
BAGI

JÁNOS

határőr főtörzszászlősnak
nyugdíjba vonulása
alkalmából, sok sikert és jó
egészséget kívánnak a
Nagylaki Határrendészeti
Kirendeltség
munkatársai»

I L O N Á N A K
45.
születésnapja
alkalmából sok
boldogságot kívánnak:
M
Karín,
Éva,
Robi
és
Anikó

M

Második

szegedi áruházába keres

eladó-pénztáros
munkatársat

Ország-világ
hadd
tudja meg, hogy
Kisteleken
Nagy

Violetta

1* éves

Rúzsára,

METRD

és

Milla

Ferenczi

Európa legnagyobb C & C
nagykereskedelmi áruházlánca, a

középfokú iskolai végzettséggel.
Kereskedelmi végzettség, pénzkezelési gyakorlat
előnyt jelent.

lett!

Ancsikának!

A

születésnapod

pályázatokat

Te lettél a család szeme fénye.
Eégy vidám, nevessél nagyokat, azzal űzöd el
az öreg fejünkről
a gondokat.
Egész életedben légy nagyon boldog és pici
arcodról sose tűnjön el a mosoly. Ezt kívánja
neked Szegedről a Dédi mama és Sanyi bácsi

Ha üzenetet szeretne k ü l d e n i , keresse f e l
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy h i r d e t ő i r o d á i n k a t !

kérjük, a

k ü l d j e el f é n y k é p e s ö n é l e t r a j z á t

munkakör
legkésőbb

2004. szeptember 29-ig
az alábbi
M E T R Ó
Szegedi
6728

Balástyára,

házassági évfordulójuk
alkalmából. Gabi és Judit

kezeljük.

H a hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
megnevezésével

QRátulÁlunk

bizalmasan

Holding

Hungary

Önkiszolgáló
Szeged,

címre:
Kereskedelmi

Nagykereskedelmi

Budapesti

személyzeti

Kft.
Áruháza

út, 1. sz. F e l t á r ó
osztály.

út,
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Kegyeletsértő nyilatkozat:
a pilóta nem akart meghalni!
„Podolcsák András, a Szegedi Repülőtér igazgatója szerint az egyre
liberalizálódó szabályok miatt
tőrténnek a tragédiák. A szegedi
repülős társadalom tagjai szerint
a 67 éves Sz. |ános felelőtlen
húszévesként viselkedett a levegőben. Úgy mesélik, korábban
többen mondták neki, hogy egyszer emiatt történik tragédia. l eikavar a szombaton történt baleset, hiszen a sárkányrepülős átrepítette a túlvilágra a 29 éves srácot is - fogalmazott Podolcsák
András. Az elmúlt évek légi közlekedést érintő jogszabályi változásai miatt egyre kevesebb közünk
van az itteni repülésekhez. A szegedi ugyanis nyilvános repülőtér.
A légtérhasználati jogszabályok
annyira liberalizálódtak, hogy ma
már senkitől nem kérdezhetjük
meg, hová megy. Sajnos egyre inkább érvényesül az az elv, hogy saját felelősségére mindenki azt csinál a levegőben is, amit akar. De
ez így nem mehet tovább!"

SZEGED

A jogszabályok nem liberalizálják a légi közlekedéssel összefüggő repülésbiztonsági szabályokat

Fotó: Miskolczi

pítást könnyíti meg, az egészséges versenyhelyzet kialakítása
érdekében, de ennek semmi köze
a repülőszakmai szabályok liberalizációjához.
A repülés sem régen, sem ma
nem úgy történik, hogy bemegy
valaki a szalonba, vesz egy repülőgépet, beleül és elhajt, mint például egy autó vásárlásánál. Minden repülőgépnek van üzembentartó szervezete, üzemeltetője. A
szakszolgálati engedélyt, „pilótajogosítványt" kizárólag üzemeltetőn keresztül, az időszakos (1
vagy 2 év, típustól függően) elméleti gyakorlati vizsgák letétele
után lehet megszerezni, illetve
meghosszabbítani. Minden repülőegyesületben van egy szakmai
felépítés, melynek csúcsán a legfőbb szakmai vezető áll (jelen
esetben Podolcsák András), akinek joga és kötelessége a repülési
szabályokat be nem tartó embe-

rek szankcionálása. De úgy látszik, az igazgató és szakmai vezető úr anekdotákból értesül a reptéren történtekből: „Úgy mesélik, korábban többen mondták
neki, hogy egyszer emiatt történik tragédia." A repülőtér üzemeltetője viszont bármikor bárkit kitilthat a repülőtérről és annak körzetéből, ha veszélyezteti a
légi közlekedés biztonságát, ez
utóbbira számos nemcsak hazai,
hanem nemzetközi példa is van.
Szeged egy nyilvános repülőtér
vagy „nyilvánosház"? A repülőtér
a jelenlegi szabályozás szerint
AFIS-reptér, azaz kizárólag repülési terv benyújtása után lehet felszállni. A légiforgalmi naplóba
még a helyi ejtőernyős ugratást is
jegyzik, felszállás-, leszálláslajstrom, repülés célja rovattal. A
sportrepülők külön időmérőkönyvbe jegyzik a fel- és leszállásokat. Ezek után érthetetlen az a

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

«T4X/ 3 »

PROGRAM

PONT

A macskanő: 15.30 óra.
Bajos csajok: 15.30 óra.
Szex, csajok. Ibiza: 13.30 óra.
Pókember2.:
Dóra.
VÁSÁRHELY
KORZÓ MOZI
17.45 és 20 óra: Arthur király. Színes
amerikai film.
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Nothing. Szines kanadai
film;
20 óra: Egy makulátlan elme örök
ragyogása. Színes amerikai film.
MAKÓ
20 óra: Holtak hajnala. Színes
amerikai film.
SZENTES
17.30 óra: Ibdlógáz. Színes
német-luxemburgi akcióvígjáték;
20 óra: A titkos ablak. Színes amerikai
thrillcr.
BA1ÁSTYA
19 óra: Starsky és Hutch. Színes
amerikai film.
BORDÁNY
18 óra: Az 50 első randi. Színes, m. b.
amerikai film.
DESZK
19 óra: Passió. Színes amerikai film.
KISZOMBOR
18 óra: Harry P>tter és az azkabani
fogoly. Színes, m. b. amerikai film.
PITVAROS
19 óra: Horrorra akadva 3. Színes
amerikai film.

S/INI1AZ
SZEGEI)
TAMÁSI ÁRON KLIIB (Boldogasszony
sgt. 6.)
19 óra: Mrozck: Özvegyek.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
14..10 és 18.30 óra: Argó. Színes
magyar akcióvigjíték;
16.30 és 20.30 óra: A falu. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
14.45 óra: Black Mor.szigete. Színes,
m. b. francia rajzfilm;
16.15 és 20.45 óra: Az élet nélkülem.
Színes spanyol-kanadai film;
18.30 óra: Zsernyákok. Színes, m. b.
svéd-dán vígjáték.
BELVÁROSI MOZI
KAMARATEREM
16 óra: Moszkva tér. Színes magyar
film;
18.15 és 20.30 óra: Tbrremolinos 73 Szex. hazugság, super H as. Színes
dán-spanyol vígjáték.
G R A N D CAFE
Marion Brando arcai
17 óra: A vad. Amerikai film;
19 óra: A vágy villamosa. Amerikai
film,
21 óra: Apokalipszis most. Amerikai
film.
I'IAZA CINEMA CITY
A falu: 13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.30
óra.
Csajoka csúcson 2.: 14.15, 16.15,
18.15, 20.15, 22.15 óra.
Terminál: 12.15, 14.45, 17.15, 19.45,
22.15 óra
Atyo: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
' 1 10 óra.
Pokolfajzat: 15.15, 17.45, 20.15, 22.30
óra.
Szüzet szüntess: 17.30, 19.30, 21.45
óra.
Én. a robot: 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15 óra.
Arthur király: 17.30, 20, 22.30 óra.
Garfield: 14, 16, 18, 20, 22 óra.
Ő

ft

T

+ yT.-,.

„Aki munkateljesítményt említ, az támogassa a bankadót" mondta nemrég Gyurcsány Ferenc. Szerintem meg aki magasabb
banki havi zárlati díjat, számlavezetési jutalékot, készpénzfelvételi díjat, éves kártyadíjat, elrontott PIN-kódért beszedett százasokat és sok egyéb egzotikus nevű költséget szeretne fizetni, az
támogassa Gyurcsány Ferenc ötletét. Mert az biztos, hogy a bankok azonnal áthárítják a kieső nyereséget az ügyfelekre, és mivel
gyakorlatilag kikerülhetetlen a bankszámla használata - és ezt
tudják jól a pénzintézetek is - , a nagy adókedvezményből megspórolt pénz jelentős része mehet is a bankhoz, amely a sok
„szolgáltatásért" cserébe már háromhavi, 20-25 Ft-os kamatot
is ad.
Nem tudom, miért kell az embereket azzal büntetni, hogy ha kapnak egy kis adókedvezményt, azt azonnal vissza is veszik más címeken. Naivan azt gondolnám, hogy a megmaradó pénzt fogyasztásra
költve, befektetve, bankba téve a gazdaságot, a fogyasztást, a termelést élénkítené a személyi jövedelemadó csökkentése. De nem, az
embert meg kell büntetni, ha adózott(!) nettó(!) jövedelméből lakást
szeretne venni, mivel magasabb illetéket kell fizetni (és ha egy évben
többször cserél gazdát ugyanazon ingatlan, akkor többször is be lehet
szedni a pénzt csak azért, mert az az ingatlan létezik), vessen magára,
ha lejárt az útlevele, a jogosítványa, a személyi igazolványa. Az idei
adócsökkentést megtapasztalva várható volt, hogy jövőre is hasonlóan remek ötletekkel rukkolnak elő a gazdaság irányítói. Köszönjük
szepen
IFJ. H O R V Á T H I S T V Á N ,

Tisztelt Szerkesztőség!
A 2(X)4. szeptember 20-án megjelent cikkben a fenti nyilatkozatok találhatók. Az elmúlt 2 év alatt
l'odolesák Andrástól több olyan
nyilatkozat hangzott el, melyek
nem fedik a valóságot, és elérték a
felháborító kategóriát. Türelmes
ember lévén eddig nem törődtem
Podolcsák András nyilatkozataival, de a legutóbbit már nem tudom sző (írás) nélkül hagyni.
Az elmúlt S évben 40 új jogszabály született a légi közlekedés
terén, melyekből egyik sem liberalizálja a légi közlekedéssel öszszefüggö repülésbiztonsági szabályokat. Sőt: kizárólag szigorítások történtek e téren. Liberalizáció egyetlen témában történt,
az pedig a nagygépes, nemzetközi fuvarozásra vonatkozó cégala-
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Adócsökkentés és bankadó

KÖZÉLET
SZEGED
A SZAB-székházban
(Somogyi u. 7.) 8
órakor:
Allergiás betegségek - továbbképző
tanfolyam.
A közéleti kávéház rendezvénye az
Olasz Kulturális
Központban
(Dugonics tér 2.) 17 órakor:
A képíró emlékezete. Zoltánfy István
60 éves lenne. Tárlatvezetö: Tandi
Lajos újságíró. 17 órakor
kiállításmegnyitó, 18 órától kávéházi
est.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-tól 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
10-tóÍ 18 óráig várja látogatóit.
A

333-333

A szegedi csillagvizsgáló (Kertész u.)
18-tól 21 -ig óráig várja az
érdeklődőket.
ALGYÓ
A faluházban (Búvár u. 5.) 15 órakor:
hit- és lélekklub; 16.30 órakor: Fiesta
tánciskola (Pálinkő Lujza).
KONCERT
SZEGED
A lATE-klubban
(Toldi u. 2.) 19
órakor:
a kávézóban Kő & Sambafriqua Club;
21 órakor: Kamu-koncert, utána party
D) Fraserrel
A Blueseum Étterem ét Pubban
(Zárda u. 7'.) 21 órakor:
Frankié Látó Quartett-koncert.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
Olasz Kulturális
Központban
(Dugonics tér 2.) 16.30 órakor nyílik:
Zoltánfy István-emlékkiállítás. A
tárlatot Szalay Ferenc festóművész és
Tandi Lajos újságíró nyitja meg.
Közreműködik: a Tömörkény István
Gimnázium kamarakórusa (Szeged)
és a Zoltánfy István Általános Iskola
diákjai (Deszk).
A Nemzetiségek
Házában
(Osztróvszky u. 6.) 17 órakor nyílik:
az Adria képekben című fotókiállítás
Marjanovic Dusán munkáiból. A
tárlatot Dömötör Mihály fotóművész,
a Móra Ferenc Műzeum munkatársa
nyitja meg.
A Bartók Béla Művelődési Központ B
Galériáidban (Vörösmarty u. 3.)
megnyfít:
Halmos Klára grafikusművész Zárt és
nyitott ablakok című kiállítása.
Megtekinthető: szeptember 24-éig,
munkanapokon 10-től 18 óráig.
A várban (Stefánia sétány) megnyílt:
A tengerek ékszerei című kiállítás. A
tárlat megtekinthető: szeptember 26áig, naponta 10-től 17 óráig, hétfőn
szünnap.
A Gulácsy Galériában (Kárász u. 17.)
megnyílt:
Titi Mária iparművész kiállítása. A
tárlat megtekinthető: szeptember 28áig, hétfő szünnap.

PKGGRAMPONTTAMOGATÓJA:

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

Asztalfoglalás:

(62) 422-157

Róbert

kijelentés, hogy mindenki azt csinál a levegőben, amit akar. Persze
a közúton is mindenki arra megy,
amerre akar, de a szabályok betartásával, a saját sávjában!
Azt állítani pedig, hogy egy
„sárkányrepülő átrepített valakit
a túlvilágra", vérlázító, kegyeletsértő és erkölcstelen! Történt egy
baleset, hivatalos vizsgálat indult, a vizsgálat még messze
nincs lezárva, nem is lehet! Mi
történhetett, jelenleg nem tudni!!), lehetett rosszullét a levegőben, lehetett műszaki probléma
stb. Egyelőre nem tudjuk, de egy
biztos: a pilóta gyakorlott volt, és
esze ágába nem volt meghalni.

Találkozások és az igazság

IGAZGATÓFA, A POLGÁRI

Karonfogva jön az utcán régi, ismerős elvtárs meg a fia. Hálásnak kell
lennem, mert megismernek, sőt udvarias, leereszkedő mosollyal köszönnek is. Valamikor nekik is csak egy nadrágjuk volt, de beléptek a
pártba. Ott kiokosodtak, addig módosítgatták a törvényeket (maguknak), hogy végül megkérdezésem nélkül elvették tőlem (maguknak)
köztulajdonomat: a földet és a gyárat. Fillérekért, mert előtte lezüllesztették. Azután kapcsolati bankkölcsönnel újra felépítették (maguknak).
Régi elvtárs meg a fia nem maffia. Törvényesen és udvariasan teszik a dolgukat: mentik külföldre a pénzt. Villog a fehér ing, fehér gallér, meg a magánrendelőben készült fehér fogsor. Itt majdnem minden fehér, és majdnem minden kifogástalan. Már nem a primitív tankokkal fegyelmeznek: személytelenül, a bankokkal. Az egykori kenyeres pajtásodhoz már nem juthatsz be: szolgák és lakájok hada oktat ki az illemre.
Az én elvtársaim viszont jó elvtársak. Testőr nélkül sétálnak az utcán és csodák csodája, megismernek. Az ő szemüvegükön át nézve
tényleg gyönyörű ez a világ. (Még a megszállásokkal és lebombázásokkal együtt is!) Én mégsem ilyen utcai összefutásokra várok. Egyszer az igazsággal szeretnék találkozni. Föltennék neki egy-két kérdést.

LÉGIKÖZLEKEDÉSI H A T Ó S Á G

KÖVÉR KÁROLY,

MEGBÍZOTT VIZSGÁZTATÓ|A

SZEGED

SZABÓ PÉTER,
A Z ALFÖLDI REPÜLŐEGYESÜLET
ELNÖKE, A S Z E M P AIR LÉGISZOLGÁLTATÓ KFT.
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Tagló es faporkolo

1949-ben az akkori rezsim sok
kisiparos üzlet redőnyét lehúzta.
Megszűntek a mészáros- és hentesüzletek, a szatócsok, a pékek
és más, nem csak élelmiszer-ipari magánszolgáltatások. A szatócság (vegyeskereskedés) és a
pékség tárgyi emlékeiből magunk mentettünk meg annyit,
hogy az ópusztaszeri emlékhelyen általuk felidézhetnek, milyenek is voltak azok egykoron.
Mészárszék és hentesüzlet is volt
minden városban, faluban, annak
ellenére, hogy főként faluhelyen
úgy tetszhet, nem is volt rá(juk)
szükség, hiszen majd minden családban vágtak disznót, volt tehát
saját vágásból való húseledel.
A mészáros- és a hentesipar
abban különbözik egymástól,
hogy amíg a mészáros csak
szarvasmarhát (és ökröt) vágott
és mészárszékében tagolva mért
ki, addig a hentes disznót vágott
és dolgozott föl, s termékeit a
hentesüzletében árusította. A
mészárosok és a hentesek tehát
társszakmák. Nem egy fiatal kitanulta mind a kettőt, és amikor

ü z l e t e t n y i t o t t , a c é g t á b l á r a fel is

íratta: mészáros és hentes. A mészárosságot zsidó mestereknél, a
hentességet keresztény mestereknél tanulták és ugyanott tették le a mestervizsgát is. Eme két
szakmán kívül létezett a cincárság (juh- és kecskevágó) és a lóvágó mesterség.
A szarvasmarhát (az ökröt és a
lovat is) a vágóhídon taglóval,
mások pikkellyel ütötték le. A
pikkely neve angol tagló, mely
taglófej két végén lyukas acélcső
van. Leütéskor a tarkó-, majd a
homlokcsontból kivettek vele
egy kicsit és a homlokon keletkezett lyukon át dugták be azt a
nádpálcát, amellyel a gerincvelőt
szétroncsolták, s a jószág pillanatokon belül kimúlt, nem szenvedett.

A sertés szőrtclenítését sok hentes szalmával, tüzelős fapörkölővel v é g e z t e

A tagló (a magyar) hosszú élű
fejszére hasonlít, amellyel a nyúzott és kibelezett riktolón függő
marhát hasították ketté. A mészáros szerszáma volt még a
csontfűrész, a bőrfejtő, a taglókés és több, kisebb-nagyobb kés
mellett a bárd és a fenőacél.
A hentes kábítás nélkül szúrta
le a disznót a szúrókéssel. A
szőrtelenítést az 1900-as évek
dereka tájáig sok hentes szalmával, tehetősek fával tüzelős fapörkölővel végezték. Amíg a házi
vágást a puszta földön, addig az
iparszerűt vágóhídon végezték.
Többen előbb
kopasztották,
majd enyhén megpörkölték a jó
íz reményében. A hentes szerszámai a kések és az acél, a bárd,
a körömszedő, a húsdaráló kisebb-nagyobb lyukú tárcsákkal, a
zsírsütő és az abáló üstök, a füstölő,- a hentesüzletben pedig jeges, amely kisebb volt, mint a
mészárosoké.

Fotó: Schmidt

Andrea

Juhvágással legtöbb helyen a
juhos gazdák foglalkoztak, de értette ezt a munkát az egyszerű
parasztember is, csakúgy, mint a
feldolgozást. Kései k i s e b b e k vol-

tak inkább, és acél helyett pattintott (kasza)kőhöz fenték azokat.
A nyúzó- vagy bőrfejtő kések élének eleje pörge volt, nehogy kiszúrják a bőrt vele. Hasonló szerszámokkal dolgoztak a kecskevágók is. Főként a juh belét fogták
föl (kivétel és tisztítás után sóban tárolták), hiszen a virslit abban az időben birkabélbe töltötték. A ló vágása és feldolgozása
szinte teljes egészében megegyezik a marhánál megismert gyakorlatokkal.
A szegedi múzeumban néhány
hentes- és mészárosszerszám,
eszköz található, azért kevés, mivel más funkciókban és házi
használatban szinte napjainkig
megmaradtak a családoknál.
IFJ. LELE JÓZSEF, S Z E G E D
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Van-e jövője a panelnek í
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CSÖRÖG A TELEFON
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
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-úzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok/« delmagyar.hu címre küldhetnek.
IDŐSEK OROMÉ
Baginé Nagy Éva, a szegedi Kereszttöltés Utcai Idősek Klubjának vezetője arról számolt be,
hogy a közelmúltban az egyik országgyűlési képviselő segítségével kellemes grillpartin vehettek
részt a klub tagjai.

KIMPIAN PETER
szerkesztőségvezető:
- Szerintem nincs jövője. Ezt az
egész konstrukciót úgy csinálták, hogy 30-40 évig kell csak kibírnia. Ráadásul a szocialista
versenyben úgy csapták össze a
munkát, hogy ezekben az épületekben sem a hőszigetelés, sem a
fűtés nem jó. Az lenne az egyetlen lehetőség, ha az összeset teljesen felújítanák.

KUTAS GERGELY
informatikus:
- Talán azoknak a paneleknek lehet jövőjük, amelyek jó környéken vannak, és alacsonyabbra,
kevesebb lakóra tervezték őket.
Ezekre az igénytelenség miatt
biztos mindig lesz kereslet, hiszen ezekkel az épületekkel nem
kell foglalkozni, nincs mit szépítgetni rajtuk az idő múlásával

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel
7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig
tart. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30-lg, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374 vagy 104. Súlyos állapotú,
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

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

KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET
SZOMBATON ÉS VASÁRNAP
AKÜBEKHÁZI
ÉSÚJSZENTIVÁNI
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel tél 8 óráig; gyermekügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel
fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnepés munkaszüneti napokon felnőttek és gyermekek részére reggel fél 8-tól másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik,
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi
utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy 104.
FORRÁSKÚTON, ÜLLÉSEN
Szeptember 24-26-áig: dr. Csonka Erika,
Üllés. Tel.: 62/282-052; 62/582-417 és
06-30-3-628-459.
PUSZTAMÉRGESEN,
ÖTTÖMÖSÖN
Szeptember 25—26-ári: dr. Trischler Anna, Pusztamérges, Kossuth u. 36. Tel.: 62/286-740.
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
betegei részére ügyelet a mentőállomáson,
Mórahalom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása a hét végén, valamint
munkaszüneti napokon a szegedi ügyeleten
történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Tel.; 62/474-374 vagy 104.
KISTELEKEN
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.,
szombat, vasárnap és ünnepnap: reggel
7-től másnap reggel 7 óráig. Tel.:
62/597-040 és 62/598-610 vagy 104.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10-től reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben. Tel.: 62/547-174.

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK
SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
KISALLATUGYELET
szeptember 24-étől október 1-jéig: dr. Szőke István, Szeged, Fő fasor 56/B. Tel.:
06-20-9-666-311. Szombaton reggel 6
órától kedden reggel 6 óráig
SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYÖN
szeptember 25—26-án:
dr. Farkas Attila, Szeged, Negyvennyolcas u.
12. Tel.: 62/311-650 és 06-30-9-723-016.
DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZŐREG,
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
szeptember 25—26-án:
dr. Tóth Tamás, Szeged, Thököly u. 10/B.
Tel.: 06-30-9-583-913.
DOMASZÉK, RÖSZKE
szeptember 25-26-ám
dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás
u. 45. Tel.: 06-30-9-653-114.
BAKS, CSENGELE, DÓC,
KISTELEK, PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER
szeptember 25—26-án:

SASHALMI CSILLA
tanuló:
- Sok panel van olyan állapotban, hogy már időszerű lenne felújítani, ennek ellenére én szeretem ezeket az épületeket. A lakótelepek a város szívében épültek,
nincs tőlük semmi messze. Úgyhogy szerintem mindig lesz
igény rájuk, éppen ezért van is
jövőjük, ha megpróbálják megóvni az állagukat.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

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 tel 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

HUDI ISTVÁN
fizikus:
- Én n e m panelben lakom, de azt
tudom, hogy nagyon sok pénz
kellene ahhoz, hogy azok a tervezett élettartamuk után is használhatók legyenek. Szóval szerintem itt az a kérdés: mi éri meg
jobban. Felújítani az összes ilyen
épületet, vagy a lakókat kiköltöztetni a zöldövezetbe, új építésű
házakba.

dr. Sikter András, Kistelek, Petőfi u. 19/A.
Tel.: 06-20-9-364-208.
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ
szeptember 25-26-ám
dr. Martinék Vilmos, Szatymaz, Kukovecz
Nana u. 7. Tel.: 62/283-180 és
06-30-9-451-386.
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
szeptember 25-26-ám
dr. Máthé Ellák, Zákányszék, Tanya 582.
Tel..- 62/206-128 és 06-30-6-386-740.
ÁSOTTHALOM,
ÖTTÖMÖS, PUSZTAMÉRGES,
RÚZSA
szeptember 25-26-ám
dr. Tóth László, Pusztamérges, Móra tér 4.
Tel.: 62/286-840.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
szeptember 25-26-ám
dr. Papp Zalán, Öllés, Vásártér u. 1. Tel.:
06-20-9-739-149.

Fogadalmi templom:
hétköznap és szombaton 7 és 18 órakor,
vasárnap 8:30, 10, 11:30 és 18 órakor
szentmise.
Rókusi templom:
Vasárnap: 7,9,11. Béketelep: 12,18 óra
hétköznap: 7,18 órakor szentmise. Minden
hétfőn a hittanteremben 18.30 órakor Kretovics László tart bibliaórát.
Szent József-templom:
Vasárnap: 8,9,11,19.30
Hétköznap: 7.15 és 18.30 szentmise.
Móravárosi templom:
Minden szombaton és első pénteken 18
órakor mise
Vasárnap: 9 óra, valamint 18 órakor szentmise. A II. kórház kápolnájában: 15 órakor
mise.
Hétköznap: 7 óra mise
Felsővárosi minorita templom:
hétköznap: 6,30 és 18 órakor
vasárnap: 7 , 9 , 1 1 és 18 órakor szentmise.
Alsóvárosi templom:
hétköznap: 6.30 és 17.30 mise
szombat: 7.30 és 17.30
vasárnap: 7,9, és 18.30
Gyálaréten 9 órakor, Kecskéstelepen
10.30-kor szentmise.
Zsolozsma: minden hétköznap reggel szentmise előtt: 6.10 (szombaton 7.10), 12.15
és az esti mise után.
Újszegedi templom (Székely sor 1.):
Hétfő-szombat: 18 óra. Vasárnap: 7:30;
9:30; 18 órakor mise.
Újszegedi kápolna (Főfasor 101):
Szombati 16:00
Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért-templom:
Szentmise: hétköznapokon 18 órakor, vasárnap és ünnepnap: 10 és 18 órakor.
Szegedi Görög Katolikus Egyházközség:
Szombaton 17.30: vecsernye; 18: szent liturgia
Vasárnap 9 és 10.30 óra: szent liturgia
Hétköznap 18.00 óra: szent liturgia
Szeged, Honvéd téri Református Egyházközség:
Lelkészi hivatal: Kárász utca 15.

nyitva tartása: hétköznapokon 10-13 óra
között
Telefon: 426-902 vagy 30/253-8203 és
30/394-8897
Kedd: 18:30-kor ifjúsági bibliaóra 19-35
éveseknek.
Szerda: 10 órakor kismamakör
15 órakor (nyári hónapokban: 18 órakor) Gyülekezeti bibliaóra (A Heidelbergi Káté
alapján)
Imaközösség 16 órakor.
Minden hónap utolsó szerdáján asszonykör
Péntek: 15:00-16:45-ig hittanórák
17:00 konfirmációs felkészítés, 18 órakor
esti üzenetek
Vasárnap: 10 órakor istentisztelet és gyermek istentisztelet, 16:30-kor ifjúsági bibliaóra 14-18 éveseknek. 18 órakor istentisztelet
Kálvin téri templom:
Istentisztelet a templomban vasárnap 8
órakor. 19.30-kor ifjúsági Istentisztelet a
kisteremben.
Újszegedi Református Egyházközség:
(Szent-Györgyi u. 6-8.) pénteken 16.30
órakor kisifl. Szombaton 18 órakor: imaóra;
vasárnap 9 órakor: gyermek és felnőtt istentisztelet.
Hétfőn 18.30-kor ifjúsági bibliaóra, kedden
9.30 kismamakör, 18 órakor bibliaóra.
KISTELEK
Az imaházban (Rákóczi u. 5.) holnap .11
órakor:
istentisztelet.
KÜBEKHÁZA
A polgármesteri hivatal dísztermében holnap 15 órakor:
istentisztelet.
Evangélikus egyházközösség:
Szombaton 15 órakor családi nap a Lutherházban. Vasárnap 10 óra úrvacsorai istentisztelet a templomban, párhuzamosan hittanórák a Luther-házban. Kedden 10-kor
bibliaóra (Luther-ház), 14.30-kor istentisztelet a Kálvária téri otthonban. Csütörtökön
18 órakor úrvacsorai Istentisztelet a templomban, utána ifjúsági óra huszonéveseknek. Pénteken 18-kor Ifjúsági óra a tizenéveseknek a Luther-házban.

E-MAIL ÜZENET

Józsi a padon

Az, hogy szerteszét zavarták az egy körzetben autóbuszt vezető barátainkat, továbbá, hogy nem kevés járatot hol kerek órakor indítanak,
majd óra tízkor, harmincötkor és estébe haladva húszkor, az már meg
sem lep bennünket. Fő a logikátlanság, fő a bacilusnyi számsor elolvashatatlansága a menetrenden.
Minden miértünk történik! Az kicsit meglepett, hogy a Kálvin téri
templom elől induló 20-as és 10-es járat táblája mellett (mögött) egy
rozzant pad sem volt sokáig, ahol a tűző napon jól elterpeszkedhetett
volna az orvosoktól kaptató sok öreg, vagy bócorgó fiatal. Most ezt
pótolták... a padon ott sül az infravörösben és az ultraibolyában mindenki, vagy ázik az esőben.
Magam ki akartam játszani a Volán illetékeseit (és a várost), mert elbalAz állatorvos kiszállításáról a hívó fél köte- lagtam a nem túl messzi templom mögötti padhoz, hogy árnyékot leljek
és róka módjára lessem a sebesen kanyarodó busz jöttét. Mint megriadt
lesgondoskodni.
tyúkanyó, jött is a várt helyére. Két szusszanás és indult vissza.
Én viszont a jelzett paddal n e m jártam szerencsével, a pad rendre
TISZTELT OLVASOINK!
foglalt (volt). Egy hajléktalan, rozzant férfi vette birtokába, biz' elöl,
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövi- hátul pecsétes, „illatozó" kacatokban nyúlt végig Józsi. Mert Józsinak
dítve. szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül neveztem el a szerencsétlent magamban, lesve a lityi borát a pad
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A jövőben leveleiket csak teljes névvel, lakcímmelAele- alatt..., amire illatos Gertrúdok és Vivienek úgy reagálhattak, hogy:
fonszámmal fogadjuk. A lapban ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg amelyeknek írói „ez a koszos lator akár albérletet is válthatna a bor árán."
nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg és nem adunk vissza.
ALMÁSY ISTVÁN, SZEGED

NYUGDÍJEMELÉS
Mészáros Istvánné Dorozsmáról
úgy véli, hogy a minisztereknek,
képviselőknek ha 1 százalékkal
emelnék fizetésüket, borzalmasan elégedetlenek lennének, pedig annak összege sokkal magasabb lenne, mint a nyugdíjak 1
százaléka. Nem gondolnak arra,
hogy a kis jövedelműek hogyan
élhetnek meg ennyi pénzből?

Mára

TISZA
A 20/974-3322-es telefonról
mindszenti olvasónk úgy véli,
hogy a szakembereknek azt is
meg kellene vizsgálni, hogy a motorcsónakok miként hatnak a Tisza élővilágára. Ez a folyó sem bír
ki mindent. Mindszentnél már
megindult a partfal egy része.
KEREKES SZÉKKEL
A 401-025-ös telefonról olvasónk azt panaszolta, hogy az Anna-kúttal szemben, az edénybolt
előtt kerekes székkel nem lehet
felhajtani a járdára. A Tisza Lajos krt. felújítása kapcsán ezt a
gondot fel kellene számolni,
mert sokan járnak a közeli
gyógyszertárba.

kérdeztük:

Van-e jövője
a panelházaknak?

Következő
Lakna-e
tanyán?

kérdésünk:

Küldje el válaszát
••
a kérdés napján 17 óráig,
IbfcN
H
NLM
SMS-ben! (IGEN vagy LEM) ! Az SMS vánüzása normál la^á szert tOrténk

06-30/30-30-921

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

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
BORKA PANNA
Szeptember 22., 13 óra 10 perc, 3700 g.
Sz.: Börcsök Mónika és Borka Tibor (Makó).
SZÁSZ EMMA
Szeptember 22., 13 óra 30 perc, 2980 g. Sz.:
Gyivicsán Andrea és Szász Géza (Szeged).
CSÁNYI LILLA
Szeptember 22., 15 óra 55 perc, 2950 g.
Sz.: Csontos Rózsa Erzsébet és Csányi Norbert (Sándorfalva).
HUSZÁR ANNA
Szeptember 23., 2 óra 25 perc, 2960 g. Sz.:
Dávid Katalin és Huszár Péter (Szeged).
MESTERÁRON
Szeptember 23., 10 óra 15 perc, 1880 g.
Sz.: Vidéki Mónika és Mester Ernő (Kiskunfélegyháza).

SZOCS PETRA
Szeptember 22., 11 óra 20 perc, 3870 g.
Sz.: Rozsogán Judit és Szőcs Attila (Szeged).
CSORBA RÓBERT
Szeptember 22., 16 óra 38 perc, 3900 g.
Sz.: Lődi Etelka és Csorba Róbert (Rúzsa).
VÁSÁRHELY
VARGA BALÁZS
Szeptember 22., 15 óra 20 perc, 3550 g.
Sz.: Nagy Rozália és Varga Róbert (Makó).
VÉKONY ATTILA
Szeptember 22., 17 óra 20 perc, 3850 g. Sz.:
Pásztor Anett és Vékony Attila (Vásárhely).
SZKALONAI FANNI
Szeptember 23., 9 óra 55 perc, 3250 g Sz.:
Katona Margit és Szkalonai János (Vásárhely).

H0R0SZK0P
Q c KOS: Kitűnő eredményekkel végez
^ Ü a megmérettetésekkel. Szülei méltán büszkék önre. Ünnepelje meg sikerét, és
legyen végre egy csöppnyi önbizalma!

f \ J \ MÉRLEG: Magánéleti problémáján
• w ! igyekezzen felülkerekedni a mai
nap. Élvezze az életet, ne sajnálja magát
egyfolytában. Este menjen társaságba!

^ p l BIKA: Apró problémákat kell megol*
Idania, ami önnek nem okoz problémát. Délután dőljön hátra és élvezze a szép
Időt! Este menjen szórakozni, társaságba!

SKORPIÓ: Ezt a napot megpróbáls z 1 ja szerelmével tölteni, ezért minden
feladatát már délelőtt elintézi. Szervezzen
tartalmas programot maguknak, próbálja
meg lenyűgözni kedvesét.

fV^

IKREK: Legyen kicsit szűkmarkú,
lés ne bízzon meg mindenkiben! Valaki ugyanis valószínűleg jóindulatát próbálja kihasználni. Ne hagyja magát!
RÁK: Tartson ki a hét utolsó muni kanapján! Koncentráljon feladataira,
végezze azokat pontosan, precízen. Feljebbvalói értékelni fogják szorgalmát, igyekezetét.

, NYILAS: Jóindulatával, segítségé»-^Á vei ma ne spóroljon. Nyilvánvaló,
hogy hol van szükség önre. Álljon ki ismerősei, barátai mellett!

^ ^

BAK: Munkája végeztével keresse
Z J k I fel orvosát, ha nem érzi jól magát.
Közérzete a legfontosabb. Ha az nem az
igazi, keresse meg ennek az okát!

A J OROSZLÁN: Munkáját végezze to• " ^ I v á b b r a is precízen! Feladatai végeztével utazzon el valahová. Ráfér már önre egy kis környezetváltozás, aminek a csillagok is kedveznek.

VÍZÖNTŐ: Időben vegye észre a
^ ü i veszélyt. Ne legyen meggondolatlan! Különben hosszú ideig kénytelen viselni
a következményeket!

; SZŰZ: Ha barátja szívességet tesz,
^
vagy megpróbál a kedvében járni,
köszönje meg! Mutassa ki, hogy értékeli igyekezetét. Később adja vissza kedvességét!

HALAK: Ismerőse felettébb hálás,
I ha segített rajta. Valószínűleg most
nincs olyan állapotban, hogy honorálni tudja segítségét. Ne várjon tőle semmit!
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SZEGED, MAKKOSERDŐ SORI,
KÉTSZINTES HÁZ
83 ós 85 nm-es szintekkel.
671 nm-es telekkel,
85 nm-es + tetőteres
melléképülettel, kocsibeállóval,
kiváló műszaki állapotban

ELADÓ
Vállalkozás részére is előnyös.
Ár: 38 M Ft.
Érd.: 30/239-43-68.

V

World of

TUI

Lengyel gyógyszercég keres

GYORS DÖNTÉS,
TAKARÉKOS NYARALÁS!
keresse utazási ¡mienkben e Heckermenn 2004,7005 téli katalógusait!
Bizalom bonusz kedvezmény!
Ha 2004. október 31-ig foglalja le
repülős utazását!
Ajánlataink:

S

Hegyvidéki üdülések:
kül- és belföldön

s

Gyászközlemények

ORVOSLÁTOGATÓKAT
az ország egész területére

Pályakezdő egészségügyi
főiskolások, vegyészek,
biológusok jelentkezését is várjuk.
Kínálunk:
versenyképes jövedelem, szakmai
fejlődés és előrelépés lehetősége
cégautó, mobiltelefon.
Fényképes önéletrajzokat az alábbr
címre várjuk:
e-mail: a n g e l @ s o f t w o r k s . h u
arterica@zigzag.pl
ARTER ICA. 1138 Bp Váci út 184

Repülős katalógusunk
kínálatából:

• Gran Canaria • Teneriffe • Madeira
• Tunézia • Ciprus • Egyiptom • Kenya • Thaiföld • Zanzibar • Mauritius • Maldfv-szigetek • Dominikai
Köztársaság • Mexikó • Kuba
A leltételekről tájékozódjon
irodánkban!

GYÁSZHÍR

Szeged Tourist

Szeged. Klauzál tér 7. • Tel: 62/420-428
* * *

Megérkeztek a World of TUl
téli katalógusai!

terra**

Siutak:
Ausztria. Olaszország
(síbérletek, felszerelés kedvezményes bérlése)

nuLfr
v j rouRm
Üdülések:
Teneriffe, Gran Canaria,
Egyiptom, Maldfv-szigetek,
Kuba, Tunézia, Ciprus
Előfoglalási kedvezmények
Jegyelővétel menetrendszerű
nemzetközi buszjáratokra

IRODA
Szeged, Oroszlán u. 6.
Tel.: 421-110,
425-502
E-mail:
H e c K e ^
szeged®
I neckermann.hu

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
MÁRTON AMBRUS
79 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2004.
szeptember 28-án, 14 órakor lesz
a Tápéi temetőben.
35261352
Gyászoló család

ACÉLSZERKEZETEK, HEGESZTETT
SZERKEZETEK

.

Tornádó International Kft.
Szeged, Széksósi út 58-60.
Tel.: 62/461-266
www.tomado-interaational.hu

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
PAPP M I H Á L Y N É
K R I S Z T I N N . ROZÁLIA
77 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Csendben eltemettük.
35261320
Gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
TÓTH SZILVESZTER
életének 55. évében elhunyt. Kérésére hamvasztása utáni búcsúztatása szűk családi körben lesz.
Előtte gyászmise szeptember 29én, reggel 7 órakor a rókusi templomban.
35261316
Gyászoló család

• szakmai tapasztalat,
alapfokú számítógépkezelői ismeret
• saját gépkocsi és B kategóriás vezetői engedély előnyt
jelent.
Önéletrajzokat, pályázatokat
postán a 6701 Szeged, Pf.
986 címre, vagy telefonon
a 62/550-801 hívószámon
várjuk.

SZEMCSESZÓRÁSA
új, korszerű, 9x5x4 m-es
kabinunkban

„Életed hamar véget ért, elvitted
a derűt, a fényt, a reményt, szívünkben örökké tovább élsz, elfeledni sosem fogunk."
Megtört szívvel tudatjuk, drága
szerettünk,
SZABÓ FERENC
tragikus hirtelenséggel, 44 éves
korában itthagyott bennünket.
Végső nyughelyére szeptember
29-én, 15.00 órakor kísérjük a
Sándorfalvi alsó temetőben.
3526,020
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ZÁDORI ISTVÁN
tragikus balesetben, 46 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 27-én, 14 órakor lesz a
Bordányi temetőben. Gyászmise
13 órakor. Minden külön értesítés helyett.
35261088
Gyászoló család

NECKERMANN UTAZÁSI

TUl Utazási Központ

PENTEK, 2004. SZEPTEMBER 24.

H I R D E T E S «

MEGEMLEKEZES
„Nem az hal meg, akit eltemettek, hanem akit elfelednek."
Fájó szívvel emlékezem szerető
férjem,
JÓJÁRT JÁNOS
halálának 1. évfordulóján.
Szerető feleséged

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen szerettünk,
S Z Á N T Ó LÁSZLÓ,
a SZOTE volt dolgozója, Dorozsma, Erzsébet u. 29. sz. alatti lakos életének 88. évében, súlyos
betegségben örökre itthagyott
bennünket. Végső búcsút szeptember 27-én, 14 órakor a dorozsmai temető ravatalozójából
veszünk Tőle.
Gyászoló fia, menye, unokái
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
BALOG JÁNOS
nyug. MÁV-mérnök, főtanácsos
életének 80. évében váratlanul
csendben elhunyt. Kérésére elhamvaszttattuk. 2004. szeptember 30-án, 10 órakor veszünk
végső búcsút Tóle a Belvárosi
temető hamvszóró parkjában.
Gyászoló felesége és hai
J&MáMély fájdalommal tudatjuk, hogy
BÖRCSÖK LAJOS
77 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 28-án, 15 órakor
lesz a Röszkei temetőben. Gyászmise aznap 14 órakor.
Gyászoló család
2C34I3ID
'

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
T Ó T H SZILVESZTERT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
KllUUlfil

'

loxncpn

cégregiszter (T

TEMETÉSEK SZERVEZÉSI, LEBONYOLÍTÁSA
S/Ó El ÍS T H R S R U lA LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

nyereményEgM

Nyerjen

I

I M
S E K S Í S Í

OTP-HITELLEHETÓSÉG.

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓÉRT KERESSE FEL IRODÁNKAT!

Ul:
ü.: 62/42
62/425-847. H.+,.: 8-16-1,. K. 8-15-1,

Halottszállitási ügyelet: (rádiótelefon) 0 6 - 3 0 / 9 5 5 7 - 5 5 6 :

kétszemélyes
vacsorát!

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

w
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett Édesapánk,
NAGY ERNŐ,
Hódmezővásárhely, Zrínyi u.
29. szám alatti (voít Gorzsa és
répásháti) lakos életének 80.
évében csendesen elhunyt. Temetése 2004. szeptember 27én, 14.30 órakor lesz a katolikus temetőben.
Gyászoló fia és családja
• p
3526129Q
H

Gyászoló család

r

^

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
HEJJA JÁNOS,
Hódmezővásárhely, Észak u.
15. szám alatti lakos életének
83. évében, súlyos betegségben, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2004. szeptember 27-én, 10.30 órakor
lesz a katolikus temetőben.
Q g O
Gyászoló családja

Lapozza fel a Cégregisztert!
Töltse ki az alábbi kupont!
Vágja ki és küldje vissza címünkre!
4 helyes választ beküldők között EGY K É T S Z E M É L Y E S VACSORÁT

iorsolunk ki az ABIGÉL HOTEL jóvoltából.

•

• Beküldési határidő: 2004. szeptember 30., csütörtök
1
Címünk: Délmagyarország Kiadó, 6720 Szeged, Stefánia 10.
• A borítékra írják rá CÉGREGISZTER NYEREMÉNYJÁTÉK!

.1

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
T A N Á C S JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték.
35.59797
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ILLA S Á N D O R
gázkészülék-szerelő
48 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 28-án, 10.30 órakor a
Kincses temetőben lesz.

HOGYAN NYERHET?

O-24-ig

°

~P n

35261359

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
HORVÁTH I M R E
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk szomszédainak, háziorvosának, valamint
Sz. M . J. V II. Kórház belgyógyászati osztály orvosainak, ápolóinak.
35i6oi64
Gyászoló család

PIETAS
Temetkezés ^

w
teljes körű szolgáltatással,
ingyenes árkalkulációval

S z e g e d , Bartók tér K I .
(a Irolimcgállóiiál. az alagsorban)

TelVfax: 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2
llalollszállílási ügyelet:

06-30/207-41-29
Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket
a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig

n l ~

tudunk elfogadni.
- ¿ B

¿ E .

r

ABIGÉL HOTEL
Előző heti játékunk

6727 Szeged,

1

Szántó Kovács J. 51.
GRATULÁLUNK!

Név:

Nyereményét átveheti
gyfélszofálati irodánkban
Szeged, Stefánia 10.

• • • •

Telefonszám:

•
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*
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Gyászközlemény

„Nélküled üres a ház, lelkünk nyugalmat nem talál. A fájdalmat leírni
nem lehet, csak letörölni a könnyeket."
Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik drága szerettünk,
MIHÓK FERENC
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet háziorvosának, a szegedi gégészeti klinika orvosainak és nővéreinek lelkiismeretes munkájukért. Köszönjük az együtt érző táviratokat, gyászlapokat, az atya vigasztaló szavait és a kántor úr szép éneklését.
35260983
Gyászoló szerettei

Dobány Mária

ABIGÉL HOTEL
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megrendelésekor
kérjük
a személyi igazolvány

fKOCSON

bemutatását!
Köszönjük!
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NAPI MŰSORAJÁNLÓ

m t v
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.05
Maddalena, magatartásból elégtelen
Olasz film (ism.j 10.20 A hely szelleme Jókai Mór |ism.) 10.40 Hol-mi?
Szabadidős programajánló músor.
10.55 Néprajzi értékeink Palóc duda
(ism.| 11.10 Reménysziget Amerikai
tévéfilmsorozat, 16. Új nap, új remény 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.05 Körzeti magazinok 13.55 Kívül-belül 14.05 Szerelmek Saint-Tropez-ban Francia tévéfilmsorozat, 77-78. Egy gyenge kísérlet. Az utolsó hangjegy (ism.j 15.55
Telitalálat Telefonos játék 16.55 Chicago Hope Kórház Amerikai tévéfilmsorozat, 9. Hétvégi láz |16|
17.40 Közeli Kulturális híradó 17.45
Uniós pályázati kalauz 17.45 Körzeti
híradók 18.00 Híradó. Gazdasági
híradó 18.10 Frakk, a macskák réme
Magyar rajzfilmsorozat. Kedves emlék (ism.j 18.15 Foxi Maxi kalandjai
Amerikai rajzfilmsorozat. Foxi Maxi,
az öshapsi (ism.j 18.30 „Nemcsak a
20 éveseké a világ..." Szenes Iván írta (ism.)
•
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.10 Nagyon különleges
ügyosztály Amerikai
vígjátéksorozat. Az inas tette,
avagy a főcím az áruló
20.40 Díjeső: Annie Hall
Amerikai filmvígjáték 116|
22.15 Péntek este Benne: Híradó.
Időjárás-jelentés
22.45 Paralimpia Összefoglaló
a nap eseményeiből
23.00 A hercegi vacsora
Francia film [18{
0.30-1.20 Végtelen nyár
Argentin tévéfilmsorozat, 115.

6.00 Totalcar 6.30 (ó reggelt, Magyarország! 7.00 Mokka A TV 2 reg
geli magazinműsora. Utána: Stahl
konyhája 9.05 Első szerelem Mexikói hlmsorozat, 89. [12] 10.05 Szeretők és riválisok Mexikói filmsorozat, 145. 112] 11.05 Telcshop 12.20
Smaragdzöld románc Német-olasz
romantikus film, 63. |12| 14.25 Játékidő Telefonos vetélkedő 15.25
Bcverly Hills 90210 Amerikai ifjúsá-

gi filmsorozat, 147. Amolyan férfidolog 16.25 Barbara - Dumáljuk meg!
Talkshow Konta Barbarával [12]
17.30 Bűbájos boszorkák Amerikai
filmsorozat, 64. Nincs visszaút [12]
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív
A TV 2 magazinja [12|
19.35 Áll az alku
Szórakoztató vetélkedő
21.05 Hármasban szép az élet
Amerikai vigjáték [ 12]
Közben: kenósorsolás
23.10 (ó estét, Magyarország!
23.35 Y akták Kanadai misztikus
filmsorozat, IV/12.
Tylerés Tim |16]
0.35 A lápvidék harcosai
Angol-svájci-amerikai
film |18|

nszm
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6.00 Disney-rajzfilmsorozat Tarzan
legendája 6.30 Reggeli Ébresztöshow
9.00 Receptklub (ism.] 9.10 Vad
szenvedélyek Argentin filmsorozat,
166 9.35 06-81/320-320 Játék! Já
ték! Játék! 10.30 Topshop 11.30 Delelő Vidám magazinműsor délidőben
13.05 hu Multimédia-magazin
(ism.) 13.35 Ármány és szenvedély
Amerikai filmsorozat, 73. [12] 14.00
Disney-rajzfilmsorozat Tarzan legendája 14.25 Receptklub 14.40 0681/320-320 Játék! Játék! Játék!
15.40 Édes dundi Valentina Venezuelai hlmsorozat, 145. 16 .35 Balázs A szembcsítőshow [12] 17.25 Mónika - A kibeszélőshow |12| 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20
Barátok közt
20.55 Szupermozi: Szőr Austin
Powers, őfelsége titkolt
ügynöke Amerikai vígjáték
22.40 Drogosztag
Amerikai akciófilm [12|
0.20 Találkozások - Este
Sztármagazin |12[
0.35 Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat
A születésnapi parti
1.25 Fókusz Közszolgálati
magazin [ism.) [12]
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45 Indul a nap
8.20 Hungarorama - Kitekintő 8.30
Heuréka! Megtaláltam! 9.00 Robbie,

a fókacsemete 9.45 Kézművek A kádár 10.00 A tv és én 10.50 Mit főzzünk ma? 11.00 Régiók 11.45 Híradó, időjárás 12.00 Déli harangszó
12.05 Gazdakör 12.20 Élő egyház
12.45 Beavatás 13.00 Sebességláz
13.30 Emlékképek - Régi híradók
13.50 Hungarorama - Kitekintő
14.00 Ezer év szentjei Szent Gellért
14.30 Europica Varietas 15.00 Az állatvilág titkai 15.05 Kalandozások
Dávid Attenborough-val 16.00 Kalózsziget 16.30 Zöldövezet 17.00 Régiók 18.00 Híradó, kulturális hírek,
sport, időjárás 18.35 Mese
19.00 Olasz étterem New Yorkban
20.00 A Forsyte Saga
Angol tévéfilmsorozat
21.10 SzázadunkÖtven éve történt
21.35 Híradó, sport, időjárás
22.05 Boldog emberek
Brit-jugoszláv játékhlm
23.50 Los tres de la Habana
- Hárman Havannából
0.50 Vers 1.00 Himnusz, műsorismertetés 1.05 Híradó, sport 1.30
Mese 1.40 Szökés Budára Magyarcseh-szlovák tévéfilmsorozat 3.25
Csendül a nóta

5.35 Hajnah gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte 9.00 Válaszd a tudást! 10.00 Tudásakadémia
11.05 Álomsuli Amerikai tévéfilmsorozat. Csalódások országa 11.30
Századunk - ötven éve történt Bokor
Péter és Hanák Gábor dokumentumsorozata 12.00 Déb harangszó 12.01
Az ígéret földje Amerikai tévéfilmsorozat, 49. Otthonra lelve Denverben
[16| 12.50 Baywatch Amerikai akciófilm-sorozat. Csápok, 2. [16]
13.35 A legendás lovagok Amerikai
ifjúsági filmsorozat, 11-12. A sárkány tombol. Tyrune 14.20 Fogadóóra Oktatási magazin 14.50 Kárpáti
krónika 15.00 Walter Melón, szuperhős rendelésre Amerikai rajzfilmsorozat 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport Davis-kupa teniszverseny. Közvetítés Szegedről 18.50 Időalagút
Amerikai sci-fi filmsorozat. Életrehalába
19.40 Esti mese
20.00 Híradó este
20.20 Sporthírek. Időjárás-jelentés
20.30 Záróra
21.20 Membrán

21.45 Keresztanya
Amerikai film |16]
23.25 A megye árvái Magyar
dokumentumfilm, 22.
0.50 Közeli Kulturális híradó 0.55
Válaszd a tudást! 1.55 Tudásakadémia 3.00 Nők mindörökké Argentin
tévéfilmsorozat, 164. (feliratos)
3.50-5.32 Végtelen nyár Argentin
tévéfilmsorozat, 71-72.

22.30-18.30 Hangos képújság 18.30
Vendégem volt: dr. Tekulics Péter 19.00
Negyedik Dimenzió - „Kutyaélet"
20.00 Estelő - Ősz 21.00 Diagnózis

a Matávkábel S09 tv csatornán 161,25
MHz-en)
0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek (ism.)
7.55 Körút (ism.) 8.55 Képújság 17.30
Virágzó Magyarország 18.00 Képújság
19.00 Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Archívumunk mélyéről 20.00 Képmutatók portré - Juhász Zsolt tánc-koreOgráfus (ism.) 20.30 Hírháló - az ország
hírei 21.00 Vérdíj. Amerikai krimi
23.00 Szegedi Hírek (ism.) 23.25 Képújság

7.00 Makó VTV főcím 7.05 Híradó
7.15 Eb-ugatta 7.20 Mesesarok 7.30
XIV makói hagymafesztivál: Pörköltpárbaj 8.03 Híradó 8.18 Mesesarok
8.22 Eb-ugatta 8.30 XTV. makói hagymafesztivál: Fesztivál Lovasverseny
9.00 InfoTV 17.30 Virágzó magyarország 18.00 Makó VTV főcím
18.05 Híradó 18.20 Mesesarok 18.25
Eb-ugatta 18.30 Klip Zóna 19.03 Híradó 19.18 Mesesarok 19.22 Eb-ugatta 19.30 Mozi Mánia 20.00 InfoTV
20.30 Hírháló - az ország hírei 21.00
Vérdíj. Amerikai krimi 23.00 InfoTV

•
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16.00 Tűzoltók. Ausztrál filmsorozat,
6. rész 17.00 Gyerekeknek: mesefilmösszeállítás 17.30 Híradó 17.50 Nap
kérdése 18.00 Képes Sport 20.00 Híradó 20.20 Nap kérdése 20.30 VTV-film
22.30 Híradó 22.50 Nap kérdése 23.00
1

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
köszönti
hárommilliomodik látogatóját!
Az esemény alkalmiból szeptember 25-én. szombaton délután 15 órai
kezdettel a Magyamótaszerzók és Énekesek Dél-magyarországi Egyesülete a
Szerencsejáték Rt. támogatásával gálaműsort szervez, amelynek keretében
kisorsolják a „Legyen Szer Szerencsése" című megyei akció nyerteseit is!
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Makó
központjában
keresek
megvételre

Búcsút int az ősz a nyárnak ...

45-60 m2 üzlethelyiséget
ill. földszinti irodahelyiséget

magyarnóta és operett gálaműsor

árurakodási lehetőséggel.

fellépők:
0. Tóth Magda
Aranykoszorús nótaénekes

Miklóssy József

Lávái László

Cselényl di|as

Bronzkoszorüs nótaénekes

Fodor Károly

Ódry Zsuzsa

Miskei Rózsa
Cyuris Imre

Ajánlatokat ár- és beköltözési időpont megjelöléssel,
tulajdoni lap másolattal „Ügyfélszolgálat" jeligére
kérek a Délvilág makói irodájába
szeptember 30-ig.

fmmms

GAZDIT

KERESÜNK!

0.00 Képújság 7.00 Csongrádi Látóhatár kulturális magazin (ism.) 7.40
Képújság 13.30 Napi műsorajánló, kisfilmek 14.00 Milagros - tévéfilmsorozat, 81. rész 15.00 Végzetes hasonlóság. Amerikai thriller 17.00 Biztonsági zóna 17.30 Virágzó Magyarország
18.00 Képújság 19.00 Híradó 19.30
Képújság 20.00 Híradó (ism.) 20.30
Hírháló - az ország hírei 21.00 Vérdíj.
Amerikai krimi 23.00 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja
23.30 Hírháló - az ország hírei

A nap filmje
TV 2
21.05 Hármasban szép az élet
Amerikai vígjáték

Fsz.: Yftach Katzur, Zachi Noy
Oscar nem akarja elhinni, hogy
végre rámosolygott a szerencse.
A város leggazdagabb üzletembere bízza meg ót és társát azzal, hogy tervezzenek egy hatalmas kulturális központot.
De a férfi szerencsecsillaga
még ezek után sem áldozik le.
A gazdag üzletember ugyanis
még egy bizalmi állást is (elkínál számára: szemmel kell tartania Amyt, a milliomos kissé
szeleburdi barátnőjét, nehogy
szabadidejében eszébe jusson
más férfiakkal is kikezdeni.
Oscar az első pillanatban beleszeret a lányba cs úgy érzi, a
lány sem közömbös iránta. De
aztán hideg zuhanyként éri a
felismerés: róla mindenki azt
hiszi, hogy meleg. Nem véletlenül lett ó a barátnöör... 112)

FOGADJA
J Á T É K U N K

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz. Szerkesztő: Zanati
Zsófia. Téma: 8.00-9.00 Szelídvízország 8 - Archív beszélgetés
dr. Csizmazia
Györggyel
15.00 18.00-ig Délutáni magazin 18.30-2230-ig nemzetiségi
műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szabna Emese és
Tóth Géza) 10.00 (uice (Száraz
Ferenc) 14.00 Showtime (Bende
Gábor és Patkós Attila) 17.00
Kívánságműsor (Molnár Balázs)
20.00 Fresh Jam (Molnár Balázs
és Joer) 0.00 Éjszakai zenemix

—'»M e-mail: juventus(« juventus.szeged.hu
0.00 Zene zene 6.00 Reggeli
Juvcntus - Hegyesi Sándor 10.00
Juventus Plus - Somogyi Zoltán
14.00 Vas MariantvGenscher
17.00 Kívánságműsor Tóth Péter és Keresztes Péter - telefon:
62/421 601 SMS: 06 3030-30244 20.00 Házibuli - Kovács
László

Rádió 7 „97,6
5.00-9.00 ló reggelt! (félóránként hírekkel] 9.30-11.00 Napraforgó. Vendég: Hegedúsné
Dékány Magdolna művészeti referens. Téma: a vásárhelyi őszi
hetek programsorozata. Műsorvezető: Molnár Attila. Adástelefon: 624>33-777, sms szám:
0630 267-77-77 12.00 Déh hírösszefoglaló 13.00-tól óránként
hírek 1430 Humorpercek 18.15
Sportturmix, közben: 19.20 Esti mese 19.30 Spottösszefoglaló
20.15 Kaleidoszkóp 23.00 tói
reggel 5.00 óráig zenei válogatás.
Közben hajnali 2.00 és 4.00 órakor hírösszefoglaló

SZERETETTEL!
N Y E R T E S E I

Kétszemélyes belépőt nyertek az

Ifjú Virágkötők Európa Kupájára

Szeged, Mars téri vásárcsarnok • Szeptember 24-26.
1. Papp Vincéné, Sjőeeg
2. Seres Sándor, Szeged
3. Illés Sándonié, Szeged
4. Terhes János, Szeged
5. Keimen Györgyi, Szeged
6. Laczkó Ferencné, Szeged
7. Pappné Tóth, Katalin, Szeged
8. Zakar Mária, Szeged
9 . Révész J ó z s e f , Szeged

10. Farkas Istvánné, Szeged
11. Gájmer Viktor, Szeged

Kísér a Szeged Cigányzenekar Czutor Zsolt vezetésével, prímások Rácz László és
Ajzelt József. A műsort konferálja: Ferkó István Csetényi díjas.

A „Legyen Szer Szerencsése" című akcióban résztvevő játékosok
számára a Szerencsejáték Rt. ingyenes belépést biztosít!

Tűzoltók. Ausztrál hlmsorozat, 6. rész
(ism.j 0.00 Képújság

12. Gyuris Tilxrr,
Bordány
13. Mihály István,,
14. Törőcsik Imréné,
Hódmezővásárhely
15. Király Zsuzsanna, Baláslya
16. Bénák Jenő, Dtmaszék
17. Ozv. Pappjenőné, Mártély
18. Zoppé Ferenc, ÓfóUleák
19. Tóth Béla, Algyö
20. Vincze Imréné, Szeged

A nyeremény szeptember 24-én, 18.30-ig
a Délmagyarország Kiadó
ypwTY
ügyfélszolgálatán vehető át.
Cím: Szeged, Stefánia 10.

i

GRATULÁLUNK!

jr

. INTERFRUCT

? Cash&Carty
A befogadott állatok ivartaisnításét
3 Fehérkeresit Állatvédő Liga
támogatásával dr. Sebő Ottó,
makói állatorvos végezte.

AZ INTERFRUCT KFT.,
a német tulajdonú Tengelmann-csoport
dinamikusan fejlődő magyarországi
Cash & Carry áruházakat üzemeltető
nagykereskedelmi leányvállalata
SZEGEDI egységébe,
az alábbi munkakörbe munkatársakat keres:

f,

eladó-pénztáros

Értesítjük a vásározókat, hogy
Tappancs Állatvédő Alapítvány

a maroslelei búcsúi kirakodóvásár
2 0 0 4 . október 10-ón lesz.
Helyfoglalás céljából jelentkezni lehet
polgármesteri hivatalban (Maroslele, Szabadság tér 1
az alábbi Időpontokban:
szeptember 29. (szerda), szeptember 30. (csütörtök),
október 6. (szerda), október 7. (csütörtök)
^
8.00 és 12.00 óra között

%

H V B Bank 1 0 9 1 8 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 1 9 -

Elvárások:
érettségi vagy kereskedelmi szakmunkás végzettség,
valamint élelmiszer-ipari területen szerzett gyakorlat.

48600008.
Befizetési csekk s Délmagyarország
és 3 Deli Apró ügyfélszolgálaténál kérhető.

Rádió88

ÉRDEKLŐDNI:
a 70/380-6966, 70/380-22-86-os
telefonszámokon.
További örökbe
f o g a d h a t ó kutyusok:
www.tappancs.szeged.hu

Y

Jelentkezésüket várjuk levélben
(fényképes szakmai önéletrajzzal,
bizonyítványok másolatával) az alábbi címen:
Interfruct Kft. 6728 Szeged, Algyői út

/
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Győzelem és vereség

Haller Ákos csalódásként élte meg az olimpiai 11. helyezést

Pihenés Castro Kubájában
összeül a másikkal - mondta a
terveiről Haller.

Látogatás Havannába
Két cs fél hetes kubai pihenés
után hazatért Haller Ákos. A
Démász-Szegedi VE kétszeres
világbajnok evezősének szinte
az első útja a Tisza-parti városba vezetett.

A kiváló evezős az olimpia
után az év fáradalmait Közép-Amerikában pihente ki.
- A kedvesemmel, valamint egy
baráti párral Kubában töltöttünk
két és fél hetet. Érdekes volt
szembesülni Fidel Castro kommunista rezsimjével, bár minket
semmilyen probléma nem ért.
Csendes, nyugodt, a turistáktól is
aránylag mentes helyen voltunk,
három napra pedig kiruccantunk
a fővárosba, Havannába. Rengeteget horgásztunk, a legnagyobb
élményem is ehhez kapcsolódik:
a horgunkra akadt egy barrakuda
- mesélt az élményeiről Haller.

Többet vártunk a Haller Ákos,
Bencsik Gábor evezős duótól
az augusztusban megrendezett
athéni olimpián. A szegedi,
mohácsi kettősnek ugyan csak
néhány hete volt arra, hogy
összeszokjon, de azért az olimpiai tizenegyedik helynél jobb
pozícióban
reménykedtünk.
Még akár az érem is elképzelhető lett volna.

Athéni csalódás
- Egyetértek azzal a megállapítással, hogy csak a reményfutamban mentünk úgy, ahogy kellett volna. Talán még a B döntő
volt harcos, de hát a tizenegyedik
hely után ez nemigen számít nyilatkozta a Démász kétszeres
világbajnoka az ötkarikás játékok kapcsán.
- Hogy mi volt az ok? - tette
fel ezután magának a kérdést a
kiválóság, majd rögtön válaszolt is: - Több is akadhat: az
előfutamot elrontottuk, a tét,
az elvárás negatívan befolyásolt
bennünket, és a versenyzés
sem úgy alakult, ahogy terveztük. Az edzések nem ezt a produkciót vetítették előre. Csak
magamról beszélek, amikor azt
mondom: rengeteg energiát öltem bele a tréningekbe, intenzíven dolgoztam, hogy sikeresek legyünk. Ám a ráfordításból keveset, szinte semmit sem
kaptam vissza. Egyértelmű csa-

\ \
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Motorral Szegeden
A sportoló alighogy földet ért,
szinte rögtön Szeged felé vette az
irányt. Méghozzá nem akármilyen járművel.
- Az egyik szponzoromnak köszönhetően kipróbálhatok tesztmotorokat. így tettem most is,
amikor elutaztam Szegedre. Egy
Suzuki Hayabusával tettem meg
a fővárosból az utat. Egyszerűen
annyit tudok a motorra mondani, hogy csúcskategória. Egy óra
húsz perc alatt tettem meg a kb.
170 km-es távolságot. Huzamosabb ideig egyszer mertem 260
km/h-val menni, kétszer pedig
220-szal. Óriási élmény volt tette hozzá végül Haller.
Csúcskatcgóriás motorral érkezett Szegedre Haller Fotó: Karnok Csaba A Démász edzője, Dani Zsolt elmondta, hogy Haller másfél hét
- Mindhárman egyedül, tiszta múlva kezdi el az alapozó időszalódás volt ez az olimpia szálappal készülünk, aztán tavasz- kot. Aztán jön Csepelen egy hoszmomra.
A három evezős, Haller, Ben- szal a válogatón meg lehet mu- szú távú verseny, majd az edzőtácsik, valamint a kétpárból kike- tatni, mit is érünk. Nem zárkó- bor Dunavarsányban, a síelés derülő váci Pető Tibor a hírek sze- zom el az esetleges párosozástól, cemberben és januárban, végül a
rint a következő idényben egyes- de most nagyon úgy tűnik, nem melegvízi túra márciusban.
MÁDI JÓZSEF
valószínű, hogy bármelyikünk is
ben, azaz szkifben indul.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Tegnap megkezdődtek az athéni
paralimpián a boccsa küzdelmei,
melyben a Szegedi Napfény SE
sportolója, Béres Dezső, valamint páros társa, Gyurkota József (Miskolci Akarat) is érdekelt.
Edzőjüket, Rétfalvi Róbertet si-

került telefonon utolérni a hellén
fővárosban, ő számolt be lapunknak a fiúk eredményeiről. Béres a
portugál világbajnok és ranglistavezető Valentin Brúnóval játszott először, s 6:0-ás vereséget
szenvedett. A második partit Béres éppen Gyurkotával vívta és
9:0-ra diadalmaskodott.

Szívből csinálták
Olyan embereket búcsúztatott
tegnap a Szeged Városi Sportigazgatóság, akik a fociszakcsoportban évtizedeken át részt
vettek a különböző események
szervezésében.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Nyári és téli tornák alkalmával,
különböző bajnokságok rendezésekor, valamint a bíráskodás révén kerülhettek kapcsolatba Szeged kispályás labdarúgócsapatai
Megyeri István, Füzesi Sándor,
Szekeres József, Csizmadia fános
és Szűcs Mihály nevével. Az eltelt
évek történetei kérdés nélkül sorjáztak, és bizony Mezei Richárd
sportigazgató is alig jutott szóhoz,
hogy üdvözölje az öt játékvezetőt.

- A sportigazgatóság, valamint Szeged nevében is szeretném megköszönni a munkájukat, és egyben kijelentem, továbbra is számítunk önökre, valamint a segítségükre - mondta
Mezei.
És a történetek csak folytatódtak Makótól Szentesen át Szegedig. Az újszegedi sportcsarnok
különtermében a sztorizásban
előkerültek például az egykori
Alsóváros-Móraváros rangadók,
a tarlón, a Salakon mezítláb futás
emlékei, vagy a szegedi kispályás
élet 1968-as startja. Látszódott
az ünnepelteken, hogy tényleg
teljes szívből, egyáltalán nem az
anyagiak miatt vállalkoztak a
szervezésre, az aktív részvételre.
Hanem mert szeretik csinálni.

Az öt ünnepeltből négynek (balról), Megyeri Istvánnak, Füzesi
Sándornak, Szekeres Józsefnek és Csizmadia Jánosnak Mezei Richárd adott át e m l é k e k e t
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Lékó a csúcsra tör
SAKK
Már csak egy nap. Holnap 15
órakor a svájci Brissagóban megkezdődik a Vlagyimir Kramnyik-Lékó Péter sakkvilágbajnoki döntő. A szegedi nagymester vezeti a világos bábukat.
Wilhelm Steinitz, Emánuel Lasker, ¡ose Raoul Capablanca, Alexander Aljehin, Max Euwe, Mihail Botvinnik, Vaszilij Szmiszlov, Mihail Tal, Tigran Petroszjan, Borisz Szpaszkij,
Bobby
Fischer, Anatohj Karpov, Garri
Kaszparov, Vlagyimir Kramnyik.
Ok tizennégyen. Az eddigi sakkvilágbajnokok. Az amerikai Steinitz 1886-ban ült először a trónon. Az utolsó, a címvédő orosz
Vlagyimir Kramnyik 2000 óta.
A nagy kérdés, új név kerül-e fel
a győztesek listájára? A szegedi
Lékó Péter szeretne a világ leg-

jobbja lenni. A magyar nagymester a kihívója Kramnyiknak.
Holnaptól tizennégy partit vív a
két világklasszis. Lékó világossal
kezd, majd vasárnap a sötét bábukat vezeti.
Tegnap délután telefonon hívtuk Lékó Péter kedvesét, Szofi
Petroszjant.
- Minden rendben van, gyönyörű helyen van a szállásunk. Péter
pihen, de azért mindennap edz is
egy kicsit. Nem látszik rajta az izgalom, talán én feszültebb vagyok,
mint ő. Nagyon várja már a kezdést, szeretne jó rajtot venni.
A szegedi sakkbarátok is izgalommal várják a világbajnoki
döntőt. A Royal Szállodában
minden olyan nap, amikor partit
játszik a két zseni, élőben, hatalmas kivetítőn szurkolhatják végig a vb-finálét. A sportág magyar
hírességei lesznek a szakkommentátorok, illetve különböző
tornák színesítik a programot.
S.R.

Ásotthalmi reagálás
menekült a pálya felé, miközben
hátulról többen is megtámadták,
elgáncsolták. Ezután kezdődött és ez a fontos! - a verekedés, a
Tegnap megjelent cikkünket dulakodás, vagyis egyértelműen
(Elszabadultak az indulatok) ol- állíthatom: vétlenek, ártatlanok
vasva jelentkezett rovatunknál voltunk annak kialakulásában.
az Ásotthalom játékos-edzője,
Ekkorra, a negyedik kiállításig,
Hevesi Tibor. Vallja, vétlenek a már pattanásig feszültek az inbotrány kirobbanásában.
dulatok. Már csak az a bizonyos
szikra „hiányzott". Azon sem leHallgattassák meg a másik fél is. het csodálkozni, hogy a felek
Ennek szellemében természete- másképpen ítélik meg az esemésen
helyet
biztosítunk
az nyeket. N e m tudunk és nem is
UTC-Ásotthalom megyei II. feladatunk igazságot tenni.
osztályú labdarúgó-mérkőzésen
A CSLSZ fegyelmi bizottsága az
történtek „másik oldalának" is. * UTC-Ásotthalom meccsen törA vendégek játékos-edzője, He- téntekkel kapcsolatban a követkevesi Tibor kérte, hogy pontosít- ző határozatokat hozta: Daróczi
sunk egy nagyon fontos részletet, Pétert (UTC) és Tóth-Szeles Tibár elismerte, hogy a jelentések- bort (Ásotthalom) két-két, Tóth
be is félreérthető időrendben ke- Zoltánt (UTC) és Tóth-Szeles Gábort (Ásotthalom) három-három
rültek be az események.
- Tóth-Szeles Tibor kiállításáig bajnoki mérkőzésről eltiltotta, V5minden stimmel a krónikában - rágh Attilát pedig szeptember
mondta Hevesi - , azt követően 29-ére beidézte. Az Újszegednek,
azonban másképen zajlottak az mivel nem biztosított kellő védelesemények. A már korábban ki- met a vendégjátékosoknak, a soállított UTC-s Tóth Zoltán nem ron következő három mérkőzésen
ment be az öltözőbe, vagy vissza- felemelt, 15 fős rendezői létszámtért onnan, s ott állt az ajtóban, ról kell gondoskodnia, az Ásottamikor Tibor az épület felé tar- halmot pedig írásbeli figyelmeztetott. A két játékos nem vereke- tésben részesítették. A pontok, illetve a meccs sorsáról a versenybidett össze, Tóth kezdett el hadozottság később dönt.
nászni és nem engedte be őt az
öltözőbe. Emiatt fordult meg,
I.P.

LABDARUGAS
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Ma megkezdődik a Davis Kupa-mérkőzés a Gellértben

Teniszháború a feljutásért

A sorsolás után rögtön edzeni indult a magyar válogatott

TENISZ
Eldőlt. A Magyarország-Szerbia és Montenegró Davis Kupa-mérkőzés mai nyitótalálkozóját Bardóczky Kornél játssza
Boris Pashanski ellen az újszegedi Gellért
Szabadidőközpontban.
A szerbek voltak a frissebbek. A
„plávik" futottak be először az
újszegedi Gellért Szabadidőközpontba a tenisz Davis Kupa tegnapi sorsolására. A vendégek a
háttérbe vonultak. Igazán nem
szóltak senkihez. Olyan maguknak valók voltak.
Tíz előtt néhány perccel befutott a magyarokat szállító két
gépkocsi. Mosolygósan szálltak
ki a teniszezők. Jó ismerősei már
a szegedieknek. Jóformán második otthonuk a Tisza-parti város,
szeretnek a Gellértben játszani.
Külön kérésük volt a játékosoknak, hogy a feljutásról döntő
meccset is a szabadidőközpontban játszhassák. A környezet, a
hangulat eddig is sokat segített a
mieinknek. Eddig kétszer léptek
pályára Szegeden, előbb Monacót verték 5:0-ra, majd idén a

norvégokat 3:2-re. A nagy kérdés, hogy meglesz-e a harmadik
győzelem? N e m lesz egyszerű
feladat.
A meccs főbírája, az angol Andrew jarrett - Wimbledon második
embere - köszöntötte a népes helyi sajtó munkatársait. Ismertette
a lebonyolítási rendet. Ezután ifjabb Gellért Ákos húzta ki az első
nevet. Bardóczky Kornél szerepelt
rajta. Ellenfele a vendégek második számú versenyzője, Boris Pashanski lesz. A második derbin Balázs György az első számú szerb,
Jankó Tipsarevics ellen próbál
szerencsét.
- Bravúr kell a győzelemhez mondta sorsolás után Kiss Sándor szövetségi kapitány - , de az
előző, írek és norvégok elleni
meccsen sem mi voltunk az esélyesek. Nagy meccs lesz, biztos,
hogy a szurkolók jól szórakoznak
majd. Kell is a drukkolás, bízom
benne, hogy sokan biztatják
majd csapatunkat.
- A magyar válogatott erős -vette át a szót a vendégek játékos-edzője, Nenad Zimonjics -,
az utolsó pillanatig küzd. Szeretnénk győztesen lejönni a pályáról,
hiszen a célunk a feljutás, az euro-afrikai zóna I. csoportjában való szereplés.

Fotó: Gyenes Kálmán

A VIADAL
PROGRAMJA
A magyar és a szerb válogatott a feljutásért (euro-afrikai
zóna I. csoport) csatázik.
Négy egyest és egy párost
játszanak a csapatok. A mai
program, 10 óra: Bardóczky-Pashanski, közvetlenül utána: Balázs—Tipsarevics. Szombat, 12.30: ünnepélyes megnyitó, 13 óra:
Kisgyörgy, Kiss-Vemics, Zimonjics. Vasárnap, 10 óra:
Bardóczky—Tipsarevics, közvetlenül utána: Balázs—Pashanski.

A két válogatott eddig négyszer találkozott. A mérleg számunkra kedvező: három magyar győzelem mellett egyetlen
szerb siker született csak.' Legutóbb 1983-ban mérkőzött a két
csapat, akkor® szerbek nyertek
4:0-ra. 1982-ben 3:2-re diadalmaskodtunk, 1939- ben 4:l-re,
míg 1935-ben 3:2-re vertük
mostani riválisunkat.
SÜLI RÓBERT

Megyei sportműsor - péntektől hétfőig
Péntek

Labdarúgás
NB III: Algyő SK-Jamina SE, Algyő, 16.
Megyei I. osztály: Ferrocolor-Tápé—Röszke, Tápé. Csongrádi Tiszapart SE-Makó
Spartacus. Csongrád. Mindkét találkozó 16
órakor kezdődik, előmérkőzést (14 órától)
az ifjúsági csapatok játszanak.
Megyei II. osztály: Apátfalva-Domaszék,
Apátfalva. Szegvár—Szentmihály, Szegvár.
Universitas SE—Fábiánsebestyén, újszegedi
Kisstadion, 11! (ifjúságiak: Komlósi Baktó—Fábiánsebestyén, Szeged, Eelső Tisza-parti satdion edzőpályája, 11.). Tömörkény-Újszegedi TC, Tömörkény. A külön jelzett összecsapás kivételével valamennyi
találkozó 16 órakor kezdődik, előmérkőzést
(14 órától) az ifjúsági csapatok játszanak.
Megyei III. osztály: IKV-Alsóváros—Ferrocolor-Tápé II., Szeged, Szabadság téri pálya. Röszke II —Csengele, Röszke. Sándorfalva ll.-Zsombó, Sándortalva. Zákányszék—Öttömös, Zákányszék. Pitvaros-Eperjes, Pitvaros. H. Astra FC-Tiszasziget, Vásárhely, népkerti pálya. Ferencszállás—Derekegyház, Ferencszállás. Algyő SK ll.-Szőreg II., Algyő, 13.30(!). A külön jelzett öszszecsapás kivételével valamennyi találkozó
16 órakor kezdődik.
Szombat
Utánpótlás bajnokságok: Makó FC—SzolKajak-kenu
nok FC, Makó, Erdei Ferenc téri sporttelep,
Európai olimpiai reménységek versenye U17 és U19, 11. Tisza Volán SC-Gödöllő,
(EORV), Szeged, Maty-éri Kajak-kenu és Szeged, Felső Tisza-parti stadion edzőpályája, U16,13. Szentes TE—Algyő SK, SzenEvezős Olimpiai Központ, 8.30.
tes, U16,11; U19,13.
Kézilabda
Lovaglás
NB /, férfiak: Pick Szeged-Szigetvár, újszegedi
sportcsarnok,
17. Nők:
A Csongrád megyei díjugrató-bajnokLiss-HNKC-Esztergom, Vásárhely, Hódtói ságdöntője, Újszentiván, volt orosz laktaSportcsarnok, 18; ifjúságiak, 16.
nya, 9.

Atlétika
Csongrád megyei gyermek atlétikai bajnokság Szeged, Felső Tisza-parti satdion, 15.
Csocsó
Tiszaszigeti csocsóbajnokság Tiszasziget,
IQ Sziget rendezvényház, 18.
Kispályás labdarúgás
Veteránbajnokság l-es pálya: Old
Boys-Pannon Ventill (17 óra), Plaza Szörme-Lokomotív (18); ll-es pálya: Kék Mókus-Tervezők (17), Bokafogó—Colibri (18);
lll-as pálya: Dózsa-Piac Kft. (17), Bőrker-SZAK (18); IV-es pálya: Újszeged Metál
Duó (17). Valamennyi találkozót az újszegedi
Kisstadionban rendezik meg.
:
Labdarúgás
Utánpótlás bajnokságok: Hódmezővásárhelyi FC-Békéscsabai Előre FC H„ Vásárhely,
városi stadion, U13,15; U15,16.30.
Szabadidősport
Tisza-Maros kistérségi sporttalálkozó,
Újszentiván, 9.
Tenisz
Davis Kupa: Magyarország-Szerbia és
Montenegró, újszegedi Gellért Szabadidőközpont, 10.

Kosárlabda
Országos serdülőtoma a Kosársuli szervezésében, Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 8.
Kispályás labdarúgás
Kisstadion-kupa, újszegedi Kisstadion, 8.
Labdarúgás
NBI/B: FC Szeged-Szolnok, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 16. Makó FC-REAC,
Makó, Erdei Ferenc téri sporttelep, 16.
NB II: Szentes TE-Salgótarjáni BTC,
Szentes, 16. Nők: Sándorfalva SC-lris Budapest, Sándorfalva, 15.
NB III: Hódmezővásárhelyi FC-Kondorosi
TE, Vásárhely, városi stadion, 16.
Megyei I. ¡sztály: Kistelek—Ki sku ndorozsma, Kistelek. Mórahalom-Lubicka-Balástya, Mórahalom. Deszk-SándorfaIva,
Deszk. Mindszent-Szegedi VSE, Mindszent.
Szőreg—Kiszombor, Szőreg. Bordány—Gyálarét, Bordány. Valamennyi találkozó 16 óra"kor kezdődik, előmérkőzést (14 órától) az ifjúsági csapatok játszanak.
Megyei II. osztály: Ásotthalom—Csanytelek, Ásotthalom. Újszentiván—Csanád palota, Újszentiván. Károlyi DSE-Szentesi KiniVasárnap
zsi TE, Szeged, Vasutas-stadion. Mindhárom találkozó 16 órakor kezdődik, előmérAtlétika
VSI Printker suliváltó, Szeged, Huszár kőzést, a Károlyi DSE-Szentesi Kinizsi TE
meccs kivételével, (14 órától) az ifjúsági
Mátyás rakpart, 10.
csapatok játszanak.
Kajak-kenu
Megyei III. osztály: Ruzsa-Szatymaz,
Európai olimpiai reménységek versenye
(EORV), Szeged, Maty-éri Kajak-kenu és Rúzsa. ÜIlés-Pusztamérges, Üllés. Forráskút—Baks, Forráskút. Pázsit SE-ÓpusztaEvezős Olimpiai Központ, 8.30.
szer, Szeged, Hunyadi téri egykori DóKézilabda
NBI/B, férfiak: Szeged-Dorozsma-Békés, zsa-pálya. Föledák—Ambrózfalva, Föledák.
Kiskundorozsma, Orczy-sportcsarnok, 16; Komlósi Baktó—Székkutas, Újszeged, Kerifjúságiak, 18. Makó KC-Mezőkövesd, Makó, tész utcai pálya. Kübekháza—Mártély, Kübekháza. Nagymágoca-Mikroton Baktó,
városi sportcsarnok, 18; ifjúságiak, 16.
• K ' l i J j S Ü •••
Míív
Szabadidősport
A Pulzus Életmód Klub szabadidős atlétikairendezvénye, újszegedi liget, 9.
Táncsport
III. Tiszapart Open nemzetközi táncverseny, egyben professzionális latin-amerikai
bajnokság kisteleki sportcsarnok, 11.
Tenisz
Davis Kupa: Magyarország-Szerbia és
Montenegró, újszegedi Gellért Szabadidőközpont, 10.
Szeged Open teniszbajnokság Szeged,
EKO-park, 9.
Vízilabda
Magyar Kupa, férfiak, csoportmérkőzések, A csoport: Szeged-Újpest, 11; Vasas-Cegléd, 12.15; Újpest-Cegléd, 16.15;
Szeged-Vasas, 17.30. Valamennyi találkozót az újszegedi sportuszodában rendezik
meg. C csoport: Szentes-Bánki, 10;
BVSC-MAFC, 11.15; Bánki-MAFC, 16;
Szentes-BVSC, 17.15. Valamennyi találkozót a szentesi ligeti uszodában rendezik
meg.

REFLEKTOR
MAGYARARANY
Pásztory Dóra megnyerte a 200
méteres vegyesúszást az S-8-as
kategóriában az athéni
paralimpián, s ezzel Magyarország első aranyérmét szerezte
meg. Kovács Ervin ugyanezen a
távon a férfiak S-5-ös
kategóriájában második helyen
végzett. Az Athénban korábban
két ezüstöt begyűjtő, s ebben a
számban az elődöntőben új
világcsúcsot (2:57.86 p) úszó
Pásztory a fináléban az olasz
Immacolata Cerasuolót és az
izraeli Keren Or Leybovitch-.ot
utasította maga mögé.
VÍZILABDA MAGYAR KUPA
Szombaton és vasárnap
rendezik meg a férfi vízilabda
Magyar Kupa csoportmeccseit,
a tét a negyeddöntőbe kerülés.
Szeged és Szentes is házigazda,
a Legrandnak nincs nehéz
dolga, kötelező elvárás vele
szemben a legjobb közé jutás. A
Betont viszont halálcsoportba
sorsolták - az ország legjobb hat
együttese közül három (Vasas,
Szeged, Újpest) ebben a
négyesben szerepel. (A részletes
program a sportműsorban
olvasható.)
KÉZILABDA-BAJNOKIK
Szombaton mindkét Csongrád
megyei élvonalbeli
kézilabdacsapat hazai
környezetben lép pályára. A
Pick Szeged 17 órától látja
vendégül a Szigetvárt, míg a
Liss-HNKC a Hódtói
Sportcsarnokban fogadja az
Esztergomot. N e m kell túl nagy
bártorság ahhoz, hogy
kijelentsük: mindkét
együttesnek nagy esélye van a
győzelem megszerzésére.
*

NB l-es fiú ifjúsági
kézilabda-mérkőzések:
Százhalombatta-Tisza Volán SC
19-40 (13-21), legjobb szegedi
góldobók: Vancsics 11, Takács 6,
Balda 5, Mison 4 ;
Pestszentlőrinc-Tisza Volán SC
29-28 (17-12), legjobb szegedi
dobók: Sutka 8, Balda 6, Lele 5,
Kopcsák 4. Edző: Avar György.
USZODABEZÁRÁS
A Szeged Városi
Sportigazgatóság ezúton
tájékozatja a nagyközönséget,
hogy az újszegedi sportuszoda
szombaton 9 órától, vasárnap
pedig 8 órától, rendezvény miatt
(a fentebb már említett férfi
vízilabda Magyar Kupa
csoportmeccseknek ad otthont)
zárva tart.

SZABADIDŐS ESEMÉNYEK
Ma 9 órától rendezik meg
Nagymágocs. Valamennyi találkozó 16 óra- Újszentivánon a Tisza-Maros
kistérségi sporttalálkozót, melyen
kor kezdődik.
Utánpótlás bajnokságok: Csongrád a házigazdákon kívül Deszk,
Kübekháza és Tiszasziget általános
ISE-Gyomaendrőd, Csongrád, U16,10; 19,12.
iskoláinak tanulói vesznek részt.
Lovaglás
A Csongrád megyei díjugrató-bajnokság Kilenc órától a futást, 10-től pedig a
döntője, Újszentiván, volt orosz laktanya, 9. leány kézilabda-, a hú kispályás
labdarúgótornát, valamint a
Sakk
NB I: Makói SVSE-Bp. Vasas, Makó, játékos sor- és váltóversenyeket
MSVSE-sakkcentrum (Szent János tér bonyolítják le. Az esemény
vendége Vajda Attila (Démász19/a), 11.
NB II: Makói SVSE ll.-Kecskeméti Tákisz, Szeged) olimpiai bronzérmes
kenus.
Makó, MSVSE-sakkcentrum, 10.
•
Táncsport
III. Tiszapart Open nemzetközi táncver- Ma 18 órától rendezik meg
seny, egyben professzionális latin-amerikai Tiszaszigeten az IQ Sziget
rendezvényházban a csocsóbajnokság kisteleki sportcsarnok, 11.
bajnokságot. Erről bővebb
Tenisz
Davis Kupa: Magyarország-Szerbia és információ a főszervezőtől,
Montenegró, újszegedi Gellért Szabadidő- Ferenczi Ferenctől kapható a
06-30/275-5107 telefonszámon.
központ, 10.
Szeged Open teniszbajnokság Szeged,
MAKÓI FOCIEREDMÉNYEK
EKO-park, 9.
Vízilabda
A labdarúgó utánpótlásMagyar Kupa, férfiak, csoportmérkőzé- bajnokságokban szép sikereket
sek, A csoport: Vasas-Újpest, 10; Ceg- értek el a Maros-parti korosztályos
léd-Szeged, 11.15. Mindkét találkozót az együttesek. Eredményeik,
újszegedi sportuszodában rendezik meg. C előkészítő: Makócsoport: BVSC—Bánki, 10; MAFC-Szentes, Fábiánsebestyén 0-3; U13: Makó11. Mindkét találkozót a szentesi ligeti Békéscsabai Előre 1 l - l , a makói
uszodában rendezik meg.
gólszerzők: Mátó 4, Kander,
Almási 2-2, Czebes, Görbe,
Hétfő
Horváth; U15: Makó- Békéscsabai
Előre 2-1, a makói gólszerzők:
Futsal
NB I: Első Beton Szeged-Legrand-Szen- Csák, Szabó; U17: DiósgyőrMakó 3-2, makói gólszerzők:
tes GBSC, újszegedi sportcsarnok, 19.
NB II: Temesvári Hús-Első Beton Fehér Faragó, Bíró; U19: Diósgyőr-Makó
0-1, gólszerző: Váczi.
Trans, domaszéki sportcsarnok, 19.
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Sokfelé esö

A folytonos pillanat fénye
FARKAS CSABA
Az eső recsegve verte a műanyagtetőt.
Mintha
deszka reccsenne, abban a pillanatban,
amikor
kettétörik, és e reccsenés elhúzódna, s nem akarna
vége szakadni. „A folytonos pillanat
hangja\
mondta (magában) Thakács, „hangban így néz ki a
nyelvtani, folyamatos jelen ". Fölhívott egy számot,
ám a telefonban csak a hívott fél hangja helyett
csak sistergés hallatszott, a készülék ezt az újfajta
hangot adta hozzá a külvilági recsegéshez. A szilvahamvszürke ég még sötétebb lett, kora esti félhomály borult a nyüzsgő pályaudvarra - buszra várakoztak a munkából hazafelé menők, illetőleg arra, hogy elálljon az eső. De nem állt el, zuhogott, a
fekete-üvegtükröződésű
járdáról húsz centire csapódtak föl a vízcsíkok: apró, üvegfehér pálmák, tűzijáték-formációk, nem sokkal a fekete, locsogó
aszfalt fölött. Amikor a reccsenés - nem recsegés:
egyetlen, ám elhúzódó hang - még erősehb lett, fehér jégszemek jelentek meg a járdán, formátlamd,
mint granulált malactáp, s úgyszólván
mellékesen. „Ez jég... lég szeptember végén...", észlelte Th.
Mintha nyár lenne, igaz, dörgés-villámlás nélkül.
„Megvárjuk, míg elmegy", mondta magának Thakács, „nyugat felől már világosodik". A világossárga
sávról azonban kiderült: közeledés helyett távolodik, egyre határozatlanabb lett, majd föloldódott a
szilvahamvszürkében.
Eszerint keletről jött az esö.
- Csak pár percig esett a jég, éppoly bejelentés nélkül,- ahogyan rákezdte, abbamaradt, a pillanatot
nem lehetett tettenérni, előbb még pattogtak a jegek - a kukoricakása, éles oldalait reszelővel gömbölyítették le félig-meddig
aztán csak a döglött
jegek hevertek a vízben, aztán azok
sem,
volt-nincs, s locsogott tovább az eső, hol gyengülve,
hol fölerősödve, hullámzón, tovább. „Ez nem nyári
zápor... Ennek nem lesz vége hamar..." - így Thakács, káromkodva nekivágott az esőnek, és gyengédtelen gondolatok nyertek benne körvonalazó-
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dást. A sárga sáv ekkor már sehol nem volt, valószerűtlennek tűnt, hogy valaha is kék lett volna az
ég, s valaha is kék lesz. Jelenlegi állapota az egyetlen lehetőségnek tűnt-, ha az ember a többi égállapotra gondolt, lehetetlennek érezte megvalósulásukat (azok életbeléptekor pedig ezt).
Másnap hajnalban... Sötét volt, langyos a lég,
mikor útnak indult Thakács. A járda még lámpafény-vizes, ragyogó csöppek, lecsöppenésre készen, a csörgőfák fúrészes élű levélzetén és az
alapértelmezésben
zörgős, most mély-néma terméseinek
csúcsán. A narancsfényben
feketén-görcsösen kanyargó, mesék
boszorkányerdeit
idéző csörgőfák feketék - fél-alulról, fél-oldalról
nézvést, miközben megy, halad a kisegzisztencia
(Th.). s fél-felülről, fél-oldalról érkezik a megvilágítás. A fényfekete-fénynarancs
járdán, szinte beleolvadva a háttérbe, rigók. Két szülő, és egy
anyányi, rövid farkú fióka. „Csak-csak-csakl" mondták, olykor mozdulatlanságba
merevedve,
félálomban még - mintha időnként
katalepsziába
dermednének a narancsszínű félsötétben, hoszszú-hosszú pillanatokig. (Érthető: nem természetes e kora hajnali fény, az ébrenlét a rigónak, koránkelő, de nem ennyire.) - Már a buszon volt
Th., úton két város közt, mikor egyszer csak észrevette ismét a sárga sávot, a horizonton, a mező
peremén. Most keletről. Igen: hajnal óta jócskán
telt az idő, csupán azért volt sötét az ég, mert még
mindig itt-tartózkodott a tegnapi felhő. Már közel
a szegélye, s mindinkább közeledik (ezt várta tegnap Th., az ellenkező irányból), az ég szélét megvilágítja az egyelőre láthatatlan nap. Színe, mint
a busz előtti tejszállító kocsi reflektorfestette felépítményéé.
„A folyamatos
pillanat
fénye",
mondta magában Thakács, az autó még jó ideig a
busz előtt ballagott. Hiába kelt a nap, a megvilágított felépítmény színe nem, nem változott.

ISTEN ELTESSE!
GELLÉRT, MERCEDESZ
Gellért a német Gerhartból keletkezett, jelentése: gerely + kemény. Szent Gellért a velencei
bencés kolostorból érkezett első
királyunk udvarába, és haláláig
itt maradt. Fennmaradt írásában
első itteni tapasztalatai között
azt jegyezte fel, hogy a búzát őrlő
asszony nehéz munkája közben
énekelt.
Mercédesz spanyol eredetű, a
Maria Mercedes, a fogolykiváltó Szűz Mária jelzőjéből önállósult. A fogolykiváltók szerzetesrendje a mór hadifogságba
került spanyolok kiszabadítását igyekezett pénzzel elősegíteni.

^KÉK
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Készített«

KÖRÖZÖTT ROMÁNOK
A nagylaki határátkelőhelyen keresztül akart magyar területre
utazni az a két román állampolgár, akit a napokban feltartóztattak a határőrök. Az egyik férfit a
magyar hatóságok lopás, míg társát kerítés miatt körözték.
PÁRKÁNYOS ÖVTÁSKA
Egy szegedi férfi feljelentést tett a
rendőrkapitányságon, mert ellopták övtáskáját. A Csemegi utcában egy lakás ablakpárkányára
tette néhány percre a táskáját.
Mire visszament, már csupán a
hűlt helyét találta. Az iratain kívül négyezer forintjának is lába
kélt.
MOBIL-VILLAMOS
Az l-es villamoson utazott egy
szegedi nő. Nem vette észre,
hogy a nyitva felejtett táskájából
valaki kiemelte mobiltelefonját.
A károsultnak több m i n t ötvenezer forintja bánta az utazást.
A SZERENCSE FORGANDÓ
Az egyik szegedi kocsmában üldögélt egy férfi, kabátját a széktámlára tette. Rájött a szükség,
ezért kiment a legkisebb helyiségbe. Mire dolga végeztével
visszatért asztalához, a kabátját valaki elvitte. A ruha nem
volt értékes darab, viszont a
tolvajnak
szerencsés
napja
volt: a kabát zsebében 18 ezer
forint lapult, amit gazdája nem
sokkal korábban nyert a félkarú
rablón.
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Egész nap borult les/ a z ég, sokfelé várhaló eső, nagy területen jelentós mennyiség,

akár 15-20 mm. A csúcshőmérséklet csak 14.15tokközelében valószínű.
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További kilátások

Eleinte még sok lesz a felhő, többfelé kell esőre számítani. Később lassan csökken a
felhőzet. Az attagosnál hűvösebb napok következnek, tartósan hi j maid élénk illetve
erős északnyugati szél.
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Vasárnap

Hotfo

Max:17"
Mln:10°
Esős

Max:17°
Mln:10
Zápor

Max:lS
Mln:10°
Zápor

Szombat

O m "
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Kedd

Max:lSc
Mln-.ll
Zápor

Vízállás:

A NAP VICCE

A Tisza Szegednél 102 etn (hőfoka 17,8 C°), Csongrádnál
-100 em, Mindszentnél 4 cin. A Maros Makónál -62 cm.

Tárgyaláson a bíró így kezdi a
mondókáját:
- Sajnos egy roppant kellemetlen esettel kell kezdenem: az
igazság az, hogy Smith ügyvéd úr
megpróbált engem megvesztegetni 10 ezer dollárral!
Néma csend a teremben. A bíró folytatja:
- Azonban az még szomorúbb,
hogy Leon ügyvéd úr, a másik fél
védője szintén megpróbált megvesztegetni 15 ezer dollárral. így
aztán arra a döntésre jutottam,
hogy Leon ügyvéd úrnak visszaadok 5000 dollárt, és pártatlanul
fogom tárgyalni az ügyet...

A Nap kel: 6.34, ny ugszik: 18.37, Hold kel: 16.18,
nyugszik: - .

S z e g e d , J ó k a i u. 1., a N a g y á r u h á z e m e l e t é n
OKTÓBER

2-TÖL

Szói
S z o m b a t o n k é n t 8 . 3 0 - t ó l 14 óráig j
I
sVeÁ R J U K K E D V E S V Á S Á R L Ó I N K A T !
TERRAKOTTA

egyszerűtől

az

exkluzívig...

CSEMPECENTRUM
FŰRDŐSZOBASZALON

Új áruházunk: D o r o z s m a i Út 1 4 / b . Tel.: 555-780

Csempediszkoni: Bérkort u. 129. Tel.: 4.19-025
www.terrakottd.hu

Szerelem kétszer
4
3
2
Rejtvényünk vízszintes 1. 1
és függőleges 35. számú
11
soraiban Feleki László
aforizmája olvasható.
14
VÍZSZINTES: 1. A meg17
fejtés első sora. Zárt betű: S. 8. Gyorsan halad.
11. Babonás erejű beavatkozás. 13. Mur-23 24
se-jel. 14. Korábbi. 15.
29
Ettől a pillanattól kezdve.
17. Autóverseny. 18.
Bankon át küldi a pénzt.
35
19 Éghető gáz. 21 Nem
engedélyező. 23. Kevert
víz! 25. Latin szám rövi45
den. 26. Támad a kígyó. 43 44
27. Avítt. 28. Börtönbe
L•
juttatni. 32. Neves magyar színésznő (Irén). 33.
Újabb tiltás. 34. Utolsó betű»35. Téli sportszer. 36. Patavédő. 38. Szabadba. 39. Párizsi autójel. 40. ...izmus (Lao-ce tanítása).
A NAPOS OLDALRÓL. Dobsa Andrea a szegedi Karolina Gimná- 41. Nagyobb edénye. 43. A szerelem ókori
zium 11. osztályos tanulója. Kiskora óta arról álmodik, hogy nyo- istene. 46. Biztosan áll a lábán.
mozó vagy hivatásos katona legyen. - Talán túl sok krimit nézFÜGGŐLEGES: 1. Idegenkedés, undor (latem! - mondta nevetve. Ezért érettségi után a rendőr- vagy a kato- tin). 2. Dunántúli folyó. 3. Tápláló étel. 4.
natiszti főiskolára jelentkezik. Az egyenruhás szakmához jó erőn- Feltüzel. 5. Vásznat készít. 6. Régi rokon. 7.
lét is szükséges. így Andrea már most esténként 2-3 kilométert Földi pályafutás. 9. Undorodott tőle. 10.
fut, naponta hatszáz felülést csinál, valamint edzőterembe is jár. Esetleg. 12. Biztos. 16. Tetszetős, de nem
Azért jut idő a barátokra is. Ilyenkor diszkóba mennek, mert And- valódi. 18. Dátumrag. 20. Folyadékkal telírea nagyon szeret táncolni
Fotó: Karnnk Csaba tem. 22. Finom szerkezetek reparálója. 24.
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Rendörök és vadászok hada kemény küzdelem
árán terítette le Mozambik legvérengzőbb
oroszlánját, amely az év eleje óta 14 embert falt
fel. A királyi vadat tömeges hajtóvadászat után

W U C U V O - EGYSZtRtlfN NAGYSZERŰ

Megérkezett az
Űj SkodaOctavia!

•
42

47

Házvég! 25. Asszonynevek végződése. 29.
Eltulajdonít. 30. Vizek városa. 31. Tiltás.
32. Számjele: 3,14.34. Mályvaféle dísz- és
gyógynövény. 35. A megfejtés második sora. Zárt betűk: Z, R, A. 37. Szermy. 38. Bódult. 39. Térelválasztó. 41. Pártalkotó
egyed. 42. Arab férfinév. 44. Félig erre! 45.
Személyed. 47. Te meg ő.
REJTVÉNYCSERE. Tegnapi lapunk utolsó
oldalán elcseréltük keresztrejtvényünk ábráját, amit így nem lehetett megfejteni. A
hibáért olvasóink elnézését kérjük.

Mozambiki emberevő oroszlán halála
MAPUTO (MTI)

www.ikeszaut0.hu
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az északi Cablo Delgado tartomány egyik kis te- közleményben adta tudtul a sikeres fegyverlepülése mellett sikerült bekeríteniük üldözői- tényt, ugyanakkor elismerte, hogy a vadállat lenek. Az emberevő sörényes utolsó leheletéig gyűrése hosszú és nehéz feladat volt. Mozambik
harcolt: már tucatnyi nyílvessző és puskagolyó _ északi és középső körzeteiben nagy számban élvolt a testében, amikor még súlyosan megspbe^Jirjfc^ oroszlánok. A helyiek szerint a ragadozók
sített két személyt. A tartomány rendőr Waédcé^ bdtgorkányok átka miatt támadnak emberre.

Meglepetés az
IKESZ Autó-nál!
Megérkezett az Ú) SkodaOctavia!
Ha Ön az elsők között szeretné
megismerni és kipróbálni az új és
ellenállhatatlan SkodaOctaviát,
jöjjön el nyilt hétvégénkre!

Nyílt hétvége:
Szeptember 25-26-án!

Az ö n Skodamárkakereskedője:

IKESZ Autó
6728 Szeged,
Dorozsmai út 48.
Tel.: 62/549-030

