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Különös jelek a horgosi temetőben - megszólaltak Szabó Nelli szülei

TÉMÁINKBÓL
HEROINFOGASOK
Jól teljesítettek a déli-délkeleti
határszakasz pénzügyőrei: több
mint egymilliárd forint értékben
közel tizenhatezer jogsértést
derítettek fel 2004-ben. A
csempészett áru közt
harminchat kilogramm heroinra
és csaknem harminchétmillió
szál cigarettára bukkantak.
3. oldal

Uszító feliratok Deszktől Szegedig

PETÍCIÓ A LÉGI MENTÉSÉRT
Csongrád és Békés megyében élő
polgárok petíciót nyújtottak át
tegnap Kárpáti Zsuzsának, az
egészségügyi bizottság tagjának,
és Vári Attila képviselőnek, a légi
mentési terv kidolgozójának a
dél-alföldi helikopteres mentés
támogatása érdekében.
4. oldal
HALÁL AZ UTAKON
Csongrád megye útjain egy
hónap alatt kilencen haltak meg,
ez többszöröse az elmúlt évben
jegyzett baleseti haláleseteknek.
5. oldal
TERÜLETCSERE A 47-ESÉRT
Gyorsíthatja a 47-es főút
négysávossá bővítését a
vásárhelyi önkormányzat
döntése, miszerint ingyen
lemondanak az építkezéshez
szükséges területekről. Cserébe a
hamarosan megépülő bicikliút
használati jogát kérik.
5. oldal

A minisztereinek
ígérete szerint
az M5-és autópálya

Szerbeket a jég alá - írták a faluházra Deszken. Horgoson ismeretlenek almákat tettek a Szalma család fejfái alá
Szerbgyűlölő feliratok jelentek meg tegnap reggelre Szegeden, Szőregen, Deszken. A horgosi temetőben a Szalma család meggyilkolt tagjainak fejfái alá almát tettek.
„Szerbek karóba!" - éktelenkedett a fekete
festékkel felírt mondat a deszki önkormányzat épületén. Abban a faluban, ahol

emberemlékezet óta békében élnek egymás mellett szerbek és magyarok. A helybeliek el sem tudják képzelni, hogy közülük való művelhetett volna ilyesmit. A
deszki hivatal mellett a faluházat, Szőregen a boltot, Szegeden a város egyik legszebb műemlékét, a szerb templomot firkálták össze.
A vajdasági atrocitásokat az elmúlt na-

pokban vizsgáló európai bizottság írásos
jelentése még nem készült el, de lehet
tudni, hogy az lesz benne: valóban vannak
a Vajdaságban jogellenes kilengések és
ezek sok esetben etnikai jellegűek.
Mindeközben Szegedről szinte naponta járunk át Horgosra: igyekszünk tájékoztatni a szörnyű bűntényről, a magyar Szalma család hidegvérű kiirtásá-

Kecsegtető ajánlat: kétszázezer forint a tízperces ünnepi beszédért

nap múlva ér Szegedre!
www.delmagyar.hu

ról. Ma megszólalnak az egyik áldozat
szülei és beszámolunk egy különös dologról: almákat tettek a fejfákhoz; a
Szalma család egyik üzletága az almatermesztés volt. A n e m hétköznapi történetek okkal izgatnak fel a határ közelében mindenkit.
írásaink a 3. és a 6. oldalon

A rekonstrukció tizedével növeli a panellakások értékét

Márciusban diák áll a pódiumra Nyolcszáz család
vállalja a felújítást

Az országban egyedülálló módon Szegeden középiskolások szónokolhatnak idén nemzeti ünnepeinken. A 16-18 éves diákokat
pályázat ú t j á n választja ki a szakmai zsűri. A győztes kétszázezer
forint értékű utazási utalványt kap jutalmul az önkormányzattól.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Botka László polgármester fejéből
pattant ki az ötlet, hogy Szegeden
2005-ben, a város központi ünnepségein középiskolások mond-

A Szeged-Kistelek

Fotó: Karnok Csaba, Frank Yvette

autópálya-szakasz

ják a szónoklatot március 15-én,
augusztus 20-án és október 23-án.
Az önkormányzat a március 15-i
ünnepségre nemrégiben írta ki a
pályázatot. A polgármesteri hivatalban 16-18 éves diákok jelent-

kezésétvárják, akik a haza és haladás, a forradalmiság, az egyén és
közösség kapcsolata gondolatkörben egyedi, a fiatalokhoz, a szegediekhez, a XXI. század európai
polgárához szóló mondanivalót
méltóan meg tudják fogalmazni, s
azt színvonalasan képesek előadni nagyszámú hallgatóság előtt.
Folytatás a 4. oldalon

13 hídját a fagyban is építik

Védőitallal dolgoznak a hidegben
N e m akadályozza a rendkívüli hideg az
M 5 - ö s autópálya építését, a Volán telephelyén fagyszolgálatot tartanak.
Szeged és Kistelek között 13 hidat kell megépíteniük az autópálya kivitelezőinek, így a munka a rendkívüli fagyok ellenére sem szünetelhet, a szakembereknek reggel 7-től napszálltáig kell a vaselemeket szerelniük és zsaluzniuk,
akkor is, ha mínusz 10 fok van. A zord idő gyakori pihenőre kényszeríti a dolgozókat, ilyenkor melegedhetnek a fűtött konténerekben, és
többször ihatnak védőitalt, azaz forró teát is.
A betonozókat még a múlt héten szabadságra küldték, de csütörtökön már folytathatják is a munkát.
Fagyszolgálatot tart a Tisza Volán a Mars
téren és a központi telephelyen, a fagyban
szabad ég alatt parkoló járműveket éjszakánként többször is beindítják és járatják a buszok motorjait. Különösen oda kell figyelni a
fékrendszerekre, hiszen a legkorszerűbb buszok levegőrendszerébe is kerülhet víz, ami
megfagyva súlyos meghibásodást okozhat.
Az utakon dolgozni kell - a kocsimosás sem szünetelhet

Fotó: Gyenes Kálmán

Részletek a 3. oldalon

Akár 2 5 százalékot is spórolhat a fűtésszámlán, aki a panelrekonstrukciós program segítségével felújítja házgyári lakását. Ez értéknövelő tényező is, hiszen a lakások piaci értéke akár 10-15 százalékkal is emelkedhet. Tavaly 800 család pályázott a támogatásra.
Azoknak a lakóközösségeknek, amelyeknek nincs elég pénzük a
kivitelezésre, kedvező hitelt biztosítanak, s a törlesztőrészletek is
elviselhetők. (Részletek az 5. oldalon)

Fotó: Gyenes Kálmán

Döntős a Szeviép!
A női kosárlabda FIBA Európa-kupa középső főcsoportjának
négyes döntőjét a horvátországi
Sibenikben rendezik. Tegnap a
Final Főúrban az elődöntőket bonyolították le, és a Szeviép-Szeged óriási bravúrt vitt véghez, hiszen a házigazda Jolly elleni mérkőzésen 800 néző előtt tíz ponttal győzött. A félidőben, kétszer
tíz perc játék után még héttel a

horvátok vezettek (30-23), aztán
azonban nagyszerűen játszott a
szegedi gárda, és nem csak fordított, hanem magabiztosan menetelt a döntőbe, s nyert
62-52-re. A fináléban ma 19 órakor a szintén horvát Zágráb lesz
az ellenfele Újhelyi Gábor tanítványainak.
Helyszíni tudósításunk a 1 5 . oldalon

• B E L F Ö L D

Tíz évig nem épül
vízi erőmű a Dráván
Hazánkban tárgyalt kedden Ivo
Sanadcr horvát kormányfő. A
két országot foglalkoztató kérdések szerepeltek a napirenden.
Magyarország véleménye szerint Horvátország teljesíti az
együttműködés teljességére vonatkozó uniós igényt. Sanader
kijelentette: tíz évig nem épül
vízi erőmű a Dráván.
BUDAPEST (MTI)
Horvátország
maradéktalanul
meg kíván felelni az EU által támasztott követelményeknek és
teljes körűen együttműködik annak érdekében, hogy a háborús
bűnökkel vádolt tábornokot, Ante Gotovinát
kiadják a hágai
Nemzetközi Törvényszéknek mondta a horvát kormányfő kedden Budapesten sajtótájékoztatón, miután magyar partnerével
tárgyalt. „A megfogalmazott bírálatok ellenére hiszünk abban,
hogy az EU a korábban meghatározott
időpontban,
március

17-én megkezdi a csatlakozási
tárgyalásokat Horvátországgal" közölte Ivo Sanader. Gyurcsány
Ferenc hozzátette: Magyarország
véleménye szerint Horvátország
teljesíti az együttműködés teljességére vonatkozó uniós igényt.
•
Horvátország a következő tíz
évben egyáltalán nem foglalkozik a Dráva folyóra, Novo Virjére
megépíteni tervezett vízi erőmű
kérdésével - mondta a horvát
miniszterelnök a magyar házelnöknek kedden Budapesten. „A
megbeszélésünkön kapott tájékoztatás alapján a következő időszakban Horvátországban más
kezdeményezések kapnak nagyobb teret, így például a kopácsi
rét aknamentesítése, majd természetvédelmi területté nyilvánítása. Utóbbi egy közös internetprogram keretében már folyamatban van" - mondta Szili Katalin az MTI-nek az Ivo Sanader
miniszterelnökkel folytatott eszmecserét követően.

Elismerések a 36. Magyar Filmszemlén

Fődíjas a Fekete kefe
A Fekete kefe című film nyerte
el a 36. Magyar Filmszemle játékfilmes fődíját; az eredményt
kedden, az ünnepélyes díjátadás
előtt hirdették ki Budapesten.
BUDAPEST (MTI)
Az alkotás Vranik Roland elsőfilmes rendező munkája. A film újszerű filmnyelvi megoldásaiért
és az alkotói célokat kivételes
pontossággal szolgáló csapatmunkáért kapta meg a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) által felajánlott fődíjat. Az MMK által felajánlott legjobb rendezés díját
Gárdos Péter nyerte el A porcelánbaba című film újszerű, eredeti, az irodalmi anyag szellemét
hűségesen közvetítő megvalósításáért.
A Magyar Mozgóképrendezők
Céhe és a Magyar Filmlaboratórium Kft. által alapított rendezői
látvány díjat Gauder
Áronnak
ítélték a Nyócker című film eredeti és igényesen megvalósított

filmnyelvi világának megteremtéséért.
A legjobb női alakítás díját
Gryllus Dorka kapta a Dallas
Pashamcnde című filmben, Oana szerepében nyújtott hiteles,
egyben szenvedélyes alakításáért. A legjobb férfi alakítás díját
A temetetlen halott és A fény ösvényei című filmekben nyújtott,
pontosan megjelenített karaktereket formáló alakításaiért Cserhalmi Györgynek
adományozták.
A legjobb női epizód alakitás
díjában Tóth Ildikó részesült az
Ég veled! című filmben a kriminálpszichológusnő
szerepében
nyújtott elmélyült, pontos és invenciózus alakításáért.
A legjobb férfi epizód alakítás
díját Csányi Sándor nyerte el A
porcelánbaba, az Állítsátok meg
Terézanyut!, és A fény ösvényei
című filmekben nyújtott, pontosan megformált alakításaival.
A 36. Magyar Filmszemle lapzártánk után Koltai Lajos Sorstalanság című filmjének díszbemutatójával zárult.
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II. fános Pál pápa kórházi mindennapjai és a trón öröklésének kérdése

Perceken múlott az élete?
Nyugodtan telt az influenzás pápa hetedik
éjszakája a római Gemelli klinikán az olasz
tömegtájékoztatási eszközök szerint, amelyek azt találgatják, hogy csütörtökön, de
legkésőbb pénteken kiiratkozhat a kórházból II. János Pál pápa.
RÓMA, VATIKÁNVÁROS (MTI)
loaquín Navarro-Valls vatikáni szóvivő a
múlt héten még arról beszélt, hogy egy hétig
tarthat a pápa kórházi kezelése, s ez az időszak most legalább kilenc napra nőtt. Az egyházfő múlt kedden - állítólag perceken múlott az élete - nyolcadszor került be a Gemelli
klinikán számára állandóan fenntartott kórterembe, ahol az elmúlt évek során összesen
csaknem másfélszáz napot töltött.

II. János Pál pápán január 30-án, előző vasárnap jelentkeztek influenzás tünetek, felment a láza, majd heveny gége- és légcsőhuruttal, illetve -görcsökkel, erős köhögéssel
február elsején beszállították az Agostino
Gemelli klinikára. A kezelésnek köszönhetően csütörtökre csillapodott láza és köhögése,
péntek óta már maga táplálkozott, szombattól kezdve pedig teljesen láztalan, rövid időt
karosszékében is üldögélt mindennap.
Angelo Sodano bíboros, vatikáni államtitkár hétfői nyilatkozatában gyakorlatilag cáfolta, hogy II. János Pál lemondana Szent Péter trónjáról, azt hangsúlyozva, hogy a döntés a pápa lelkiismeretére van bízva. Az újságírók kérdéseikkel azt firtatták Sodanótól,
hogyan képes az előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő, évek óta tolószékhez

kötött, immár beszédre is alig képtelen pápa
az egyház irányítására.
A keddi olasz napilapok szinte kivétel nélkül idézik a katolikus egyház belső szabályozását a Sodano-nyilatkozat kapcsán, ugyanis
a kánonjog - a közhiedelemmel ellentétben igenis lehetővé teszi a pápának tisztségéről
való lemondását, azzal a feltétellel, hogy az
teljesen szabad akaratából történik. A pápai
lemondást - lévén szó a Vatikán és az egyház
egyeduralkodójáról, aki teljesen szabad akaratnyilvánításában - nem kell senkinek sem
elfogadnia, vagyis az automatikusan életbe
lépne. A bíborosi testületnek ebbe nincs beleszólása, csak az új pápa megválasztását döntené el a konklávé. A katolikus kánonjog szerint egyértelműen megvan a lehetősége az
egyházfőnek a lemondásra.

Sáron és Abbász bejelentette: véget vetnek az erőszaknak

Tűzszüneti megállapodás
Ariel Sáron izraeli kormányfő és
M a h m ú d Abbász palesztin elnök Sarm-es-Scjkben bejelentette, hogy az izraeliek és a palesztinok véget vetnek minden
egymás elleni katonai, illetve
erőszakos cselekménynek.

vessenek a négy éve tartó erőszakhullámnak és a béke felé közeledjenek. Reményét fejezte ki,
hogy Mahmúd Abbász, akit januárban választottak meg Jaszszer Arafat utódjául, a reformokhoz és végül a palesztin államisághoz vezeti a palesztin népet.
Közös dokumentumot nem adtak ki a csúcstalálkozó után.
Hoszni Mubarak a csúcstalálkozó kezdetén felszólította Izraelt és a palesztinokat, minél
előbb kezdjék újra a politikai tárgyalásokat. Az egyiptomi államfő az Egyesült Államok, Oroszország, az ENSZ és az Európai
Unió támogatásával kidolgozott,
útiterv néven ismertté vált közel-keleti rendezési terv „őszinte
és becsületes" alkalmazására
MTI Telefotó/Al' szólította fel a feleket.

SARM-ES-SEJK, BEJRÚT (MTI/AP/APA)
Az egyiptomi üdülővárosban tartott négyoldalú csúcstalálkozón,
amelyen Hoszni Mubarak egyipomi elnök és II. Abdalláh jordániai király is részt vett, Mahmúd
Abbász közölte: megállapodtak
Ariel Sáron kormányfővel, hogy
leállítanak minden erőszakos
cselekedetet.
„A
nyugalom,
amelyben a mai naptól területeinknek része lesz, új korszak, a
béke és a remény kezdetét jelzi" tette hozzá. Ezt követően Ariel
Sáron is bejelentette, hogy izraeli
részről is véget vetnek a palesztinok elleni összes katonai műveletnek a Gázai övezetben és
Ciszjordániában. Az izraeli kormányfő azt is körölte, hogy elengednek több száz palesztin fog-

M a h m ú d Abbász (balról) és Ariel Sáron kézfogása
lyot. (Izraeli illetékesek szerint a
8500 palesztin fogoly közül
900-at
engednek
szabadon,
500-at a csúcstalálkozó után és
további 400-at a közeli hónapokban. Avi Pazner izraeli kormányszóvivő közölte, hogy a szabadon

engedettek körött lesz Marván
Bargúti fia, Kasszám is, de a palesztin vezető szabadon bocsátásáról nincs szó.)
Sáron szerint az idei év nagy lehetőséget jelent az izraeliek és a
palesztinok számára, hogy véget

Gyurcsány önkritikát gyakorol
A közalkalmazotti bérekre, a
nyugdíjakra, a családtámogatási valamint a lakástámogatási
rendszerre fordítja a kormány
azt a 3 5 0 0 milliárd forintot,
ami miatt vita alakult ki az
ellenzékkel - közölte a miniszterelnök a Kossuth rádiónak
adott kedd reggel sugárzott interjújában.
BUDAPEST (MTI)

Vranik Roland rendező kapta a Fekete kefe című alkotásért a fesz-

-

isötüygeéscto x a

„Darabra el lehet mondani, hogy
több mint ezermilliárd a megemelt közalkalmazotti bérekben,
több mint ezermilliárd van ott
összességében a több lépésben
megemelt nyugdíjban, a családtámogatásban és a lakástámogatásban" - mondta Gyurcsány Ferenc. Közölte, a központi költségvetésből ezekre a célokra
„annyit fordítottunk, amit soha
korábban", ez pedig, mint mond-

ta, megterheli a közös kasszát.
Elmondta, a vitát az váltotta ki,
hogy az ellenzék „kincskereső
akciót" indított azt kérdezve a
kormánytól: hol van 3500 milliárd forint? •
Arra az újságírói kérdésre,
megbánta-e, hogy ebben a vitában Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével szemben keményen fogalmazott, azt mondta, „túlságosan keménynek" és „szerencsétlennek" tartja saját megjegyzését. Gyurcsány Ferenc az MSZP
nőtagozatának szombati ülésén
Orbán Viktornak a pénz hollétét
firtató kérdésére utalva azt
mondta: „fogja be a száját akkor,
amikor a költségvetés világáról
beszél".
A kormányfő a rádióinterjúban
azt mondta, talán okkal sérthetett személyes, magánemberi és
közéleti érzékenységet. Hozzátette: „nekem is vigyázni kell

ezekre a szavakra". Ugyanakkor
arra hívta fel a figyelmet, hogy
sokkal méltányosabb szakmai
kritikát vár a költségvetéssel
kapcsolatban. Ehhez pedig sokkal méltányosabb miniszterelnöki viszontválasznak kell tartoznia - tette hozzá.
•

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kedden elnézést kért azoktól, akiket sértett a szaúd-arábiai
labdarúgó-válogatottat
sértő
szombati kijelentése. „Azt gondolom, hogy egy szatirikus műsorban egy pontatlanul, rosszul
és talán hibásan megfogalmazott, szatirikusnak szánt válasz,
hát talán csak akkor adhat okot
ilyen fokú félreértésre, ha e mögött van-e némi politikai intolerancia, talán fokozott érzékenység, esetenként talán még rosszindulat is" - mondta a kormányfő újságíróknak.

Miként „ halász ta" el a Ford cég beruházását Szlovákia
Van egy falu a magyar-szlovák államhatár szlovákiai oldalán, a tornyosnémeti
határállomástól mindössze fél kilométernyire, ahol az utóbbi két-három évben
hatszor járt a hivatalban lévő szlovák miniszterelnök, Mikulás Dzurinda.
KENYHEC (MTI)
Ezt azonban az ott élők közül senki nem
tartja szenzációnak - tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója. Nem ez a szenzáció - mondták a falubeliek közül töb-

ben, hozzátéve: ez itt majdnem Amerika.
A település neve Kenyhec. A magyar-szlovák államhatártól alig fél kilométerre lévő
település nevét különösen a Miskolc-Alsózsolcai Ipari Park tulajdonosai jegyezték
meg jól: Kenyhec volt az, amely „elhalász-

ta" a Ford nagy beruházását a magyaroktól, a Miskolchoz közeli ipari parki
kft.-től. Az elmúlt év decemberben a
Ford-konszernhez tartozó Getrag-csoport
közölte: 300 millió eurós beruházással
egy hajtáslánc gyártó üzemet épít Kelet-Szlovákiában, egészen pontosan Kenyhecen, az itteni ipari parkban. A település
polgármestere, Konkoly József egyebek
mellett azt mondta: Magyarország és

Szlovákia sokáig versenyzett a Ford beruházásért. „A cég elnökét nálunk, Szlovákiában fogadta a miniszterelnök, három
miniszter, Magyarországon pedig - ha jól
tudom - miniszteriális főosztályvezetői
szinten tárgyaltak vele. Sikerünkben közrejátszott az ország reformorientált gazdasága, az egységes, 19 százalékos adórendszer is, és az a befektetési környezet, amelyet kínálunk a multiknak" - tette hozzá.

A Mahmúd Abbász palesztin
elnök által bejelentett izraeli-palesztin tüzszünet csak a Palesztin Hatóságra vonatkozik, a Hantász nem érzi magára nézve kötelezőnek - közölte a palesztin
szervezet kedden Libanonban.

RÖVIDEN
A FIDESZ IS SZÁMOL
Alternatív szavazatszámláló
rendszer kiépítését tervezi a
Fidesz a 2006-os választások
esetleges csalásainak kiszűrésére
- jelentette be Orbán Viktor
kedden Miskolcon. Elmondta:
„döntés született, hogy egy
alternatív szavazatösszesítési
rendszert, számítógépes
rendszert mi is fel fogunk
állítani, hogy ne csak egyetlen
állami csatornán keresztül
lehessen összesíteni az
eredményeket".
13. HAVI NYUGDÍJAK
Gyurcsány Ferenc támogatja,
hogy a 13. havi nyugdíjak első
részét márciusban fizessék ki.
„Ha az Idősügyi Tanács azt kéri,
hogy a 13. havi nyugdíj első
részének kifizetését hozzuk előre
márciusra, én ezt képviselni
fogom" - jelentette ki a
miniszterelnök. A kormány
szerdai ülésén várhatóan
elfogadja azt az előterjesztést,
amely a 13. havi nyugdíj első
részletének előrehozott
kifizetéséről szól.
HÁROMMILLIÁRD FORINT
Az idén várhatóan mintegy
hárommilliárd forintba kerül a
NATO iraki kiképző
missziójában való magyar
katonai részvétel - derül ki abból
a beszámolóból, amelyet kedden
tárgyalt az Országgyűlés
Honvédelmi Bizottsága.
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A K T U Á L I S «

A betonozok szabadságon, a hídépítők állnak a vártán

Több tea fogy az M5-ösön

Gyalázat
•OLAH ZOLTÁN

A vasbetonszerelőknek néhány fok mínusz meg sem kottyan
A hídépítők nem rettentek meg a csontig
hatoló hidegtől, muszáj dolgozniuk, hogy
az aszfaltozókat tavasszal a kész szerkezetek várják. Csak a betonozást hagyták
abba rövid időre.
Az M5-ÖS sztráda alul- és felüljáróin dolgozóknak bírniuk kell a hideget, mivel erre szerződtek. Ráadásul a m u n k á s o k n a k
n e m csak néhány percet kell a fagyban
álldogálni, m i n t azoknak a kíváncsiskodóknak, akik gyakran t ű n n e k fel az épülő
hidak környékén. Reggel 7-től sötétedésig, délután 4-5 óráig kell dolgozniuk, jellemzően m í n u s z 10 fokos hidegben.
Ilyenkor persze gyakrabban melegedhet-

Fotó: Miskolczi Róbert

nek a f ű t ö t t konténerekben, és többször
járnak körbe a védőitallal, a forró teával
is.
A leendő autópályán most kizárólag a
hídépítőké a terep, mivel az ő m u n k á j u k a t
még a kemény tél sem akadályozza. Szeged
és Kistelek között az Alterra Kft., a Colas
csoport tagja építi az alul- és felüljárókat.
Mint ahogy azt Sebestyén Péter területi
igazgató elmondta, tizenhárom híd pilléreit
készítik el, alapoznak, zsaluznak, vasszerelési munkálatokat végeznek. Az egyik hídnál már beemelték az előre gyártott gerendákat: ennek a műveletnek márciusig az
összes hídnál meg kell történnie. Nincsenek csúszásban, számítottak az egy-két he-

tes rendkívüli időjárásra. A betonozókat a
múlt héten szabadságra küldték, de a meteorológia előrejelzéseire alapozva csütörtökre már vissza is hívták őket. Reményeik
szerint a szombatot is beszámítva három
nap alatt behozhatják az elmaradásokat.
Akkora szakaszokat sikerült megfelelően
előkészíteni, hogy érdemes lesz beindítani
a betonüzemet.
Sebestyén Péter szerint tavaszra valamenynyi hídon a helyükre kerülnek a gerendák, s
befejezik a betonozást. Már csak a szigetelést
kell elvégezniük, amelynek azonban elengedhetetlen feltétele a plusz öt fok és a lágy tavaszi szellő.
F.K.

Fagyszolgálat a Tisza Volánnál
A nagy hidegben fagyszolgálatot
tart fenn a Tisza Volán Rt. a
Mars téren és a központi telephelyen - mondta el Csaba István üzletág-igazgató. A Mars
téren zömmel a távolsági, a
központban pedig a szegedi forgalomban közlekedő buszok
parkolnak, ezeket éjszakánként
többször is beindítják, majd egy
ideig járatják. Emellett hetente
egyszer alapos „felülvizsgálaton" esnek át. Hiába például a
korszerű motor, ha a levegő-

rendszerbe került víz lefagyasztja a fékrendszert. Az akkumulátorok is könnyen megadhatják
magukat. A megye különböző
pontjain parkoló helyközi járatok a pilóták gondjaira vannak
bízva, ők kelnek fel „hozzájuk"
éjszakánként, ha kell. Amenynyiben reggel mégis leáll a technika, a diszpécser másik buszt
küld a helyszínre, a lerobbant
járgányhoz pedig indítókocsi
megy, hogy a gépjárműbe életet
leheljen.

A lakók biztosak benne, hogy nem helyiek

S Z A B A D S A G O N A SÍRÁSOK
Kevesebb a temetés februárban, mint más hónapokban - mondta Hódi Lajos, a
Szegedi Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója. „Karácsonykor viszi el a lélek az
embereket - tette hozzá, egy régi mondást idézve - , februárban már a tavaszvárással erősítjük magunkat." Ez az oka annak, hogy nincs sok munkájuk a sírásóknak, hárman-négyen jelenleg is szabadságon vannak. Azoknak viszont, akik
dolgoznak, feladja a leckét a tél: az ásáshoz például bontókalapácsot kell használniuk. A fedett síroknál pedig a fedlapot kell nagyon körültekintően levenni, mert
mínusz fokokban az is könnyen eltörhet. A hideg és a jég ellen a hagyományos
munkaeszközök mellett még a forró vizet és a „pörzsölőt" is beverik a sírásók.

tették

Uszító feliratok Deszktől Szegedig
„Szerbeket a jég alá!" „Halál a
szerbekre!" Ezek a feliratok éktelenkedtek a deszki polgármesteri hivatal, a faluház, a szőregi
ABC és a szegedi szerb templom
falán tegnap reggelre. A szerb
nyelvű feliratokon fölháborodó
lakosok biztosak benne: nem
helyiek tették.

„Halál a szerbekre, Horgos" - olvasható a szegedi szerb templom falán

Fotó: Gyenes Kálmán

A deszki polgármesteri hivatal
faláról már eltüntették, a faluházon azonban még mindig olvasható a szerb nyelvű felirat: „Szerbeket a jég alá".
A faluház vezetőjét, Kószó
Arankát megviselték a történtek.
- Megdöbbentett és felháborított a dolog. Még sosem történt
ilyen, ezért is gondolom, hogy
nem helyiek tették.
Ezzel ért egyet a könyvtár egyik
látogatója, Stumpf Emil is, aki elmondta, szerbek és magyarok jól
megférnek egymás mellett a faluban.
- Tizenegy éve vagyok polgármester, de sosem tapasztaltam szerbellenességet - mondta Simicz József, a 4-5 százalékban szerbek
lakta Deszk polgármestere. - A
vajdasági események, a magyarok
elleni atrocitások nyugtalanítják a
lakosokat, és a feszültebb helyzet
kedvez a szélsőséges gondolatoknak. Ennek ellenére biztos vagyok
benne, hogy nem deszkiek követték el. Annál is inkább, mert ha
helyiek tették volna, inkább a
szerbek házát veszik célba, nem
pedig a középületeket.

A hivatal falán lévő mondatnak egyébként nem volt értelme,
feltételezhető, hogy szótár segítségével próbálták összerakni a
feliratot - tudtuk meg Petrov
Szlávicától,
az önkormányzat
munkatársától. A szerb nyelvű
deszki falutáblát is festékkel csúfították el hétfőn éjjel.
De nemcsak Deszken jártak a
festékszórós rongálok. A szőregi
ABC falán szerbül olvasható:
„Halál a szerbekre". A feliratot
kérésünkre a szomszédos festékbolt munkatársa, az országos
szerb önkormányzat tagja, Gyukin Mladen fordította magyarra.
- Nem láttam eddig hasonló feliratot, s most kétségbe vagyok
esve. Ilyesmi még sosem fordult
elő.
Szeged egyik legszebb műemlékén, a városközpontban álló
szerb templomon ugyancsak
megjelent a megdöbbentő felirat:
„Halál a szerbekre, Horgos". Ez
egyértelműen a horgosi magyar
Szalma család közelmúltbeli kiirtására utal, a szerbgyűlölő tartartalmat a gyilkossággal hozza
összefüggésbe.
G. ZS.

jutalom a nyomravezetőnek
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a feliratok felfestői ellen
nyomozást indított közösség elleni
izgatás megalapozott gyanújával.
A nyomravezetőnek 100 ezer forintos jutalmat ajánlottak fel.

A határon innen, a szerbek lakta Deszk, és a határon túl, a
magyarok lakta Magyarkanizsa (és Horgos) polgármestere
tegnap kora délután szinte ugyanabban az órában próbálta meggyőzni a közvéleményt,
hogy az általuk irányított faluban történt események
nem a kisebbségellenességről
szólnak, hanem...
Mielőtt folytatnánk,
fontos megjegyezni,
sőt
hangsúlyozni,
nem ugyanarról, a népeket egyébként mind a két
esetben
rendkívüli mértékben felkavaró, elborzasztó, megrettentő,
és
ami a leglényegesebb,
nem egymással összefüggő ügyről beszéltek. Simicz József a falujában, valamint Szóregen és Szegeden a különböző épületek falára festett, szerbeket gyalázó feliratok, Körmöczi Károly pedig a horgosi családirtás miatt igyekezett eloszlatni a nemzetiségi ellentétekről óhatatlanul előbuggyanó
gondolatokat.
Pedig mind a két bűncselekmény
kapcsán sokaknak a fejében
megfordult ilyesmi, az holtbiztos!
A polgármesterek azzal kezdték nyilatkozatukat,
hogy a történtek nem a kisebbségellenességről
szólnak, hanem
közönséges bűnözők aláztak meg itt is és ott is magyarokat,
szerbeket
egyaránt.
- Nehogy véletlenül valaki azt gondolja - tették hozzá
hogy
nemzetiségi ellentétek motiválták a tetteseket.
A polgármestereknek
igazuk van, az Országos Rendór-fókapitányság egyik vezetője néhány perccel később mégis megfogalmazta, ami szintén sokaknak eszébe juthatott: „Ez most nagyon
nem jött jól!" Mármint az, hogy a horgosi családirtás után néhány
nappal a Szerbiához közeli magyar településeken
megjelentek
szerbellenes feliratok. Bár nincsenek, nem lehetnek, mégis lesznek, akik a két ügy között összefüggéseket keresnek és vélnek is
találni. Pedig a két megdöbbentő történetben valószínűleg csak
az a közös, hogy valakik mind a két akciót alaposan megszervezték és végrehajtatták.
Az egyikben hat ember kivégzése volt a cél, a másikban az,
hogy a szerb határhoz közeli településeken és a két ország között
feszültséget
keltsenek.
A feladatot a bérgyilkosok és a feliratok készítői is elvégezték:
az előbbiek vérbe fagyva, holtan hagytak maguk után két nagyszülőt, két szülőt, két kisgyermeket. Az utóbbiak pedig a határ két
oldalán élő szélsőségeseknek adtak muníciót az
elkövetkezendő
napokra, hetekre.
Mi pedig csak abban reménykedhetünk,
hogy a határon innen
és a határon túl is mielőbb elfogják és hosszú időre rács mögé juttatják a tetteseket.
Ott a helyük!

Harminchat kiló heroin, harminchétmillió szál cigi

Jó volt a szimatuk
a régió vámosainak
Tbvábbra
is
előszeretettel
c s e m p é s z n e k át a h a t á r o n cigarettát, teljesítményfokozó
t a b l e t t á t , védett állatokat, régiségeket, tiszta szeszt és káb í t ó s z e r t . A c u k o r c e f r e előállítása, úgy t ű n i k , még m i n d i g
megéri. A vámosok és a pénzügyőrök a z o n b a n résen voltak
tavaly - derült ki a tegnap
nyilvánosságra h o z o t t összes í t e t t adatokból.
Magyarország uniós tagságával
megnőtt a feladata a Vám- és
Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Parancsnokságának. Az európai kereskedelem bővülése
maga után vonta a déli, délkeleti
határszakaszon a tehergépjárművek forgalmának növekedését, ami meghaladta a 900 ezret.
Emellé párosult 4,5 millió személygépjármű ki- és beléptetése,
ami szintén több az előző évekhez képest. A tegnapi sajtótájékoztatón Márkus András regionális parancsnok évértékelésében elmondta, hogy 16 millió
700 ezer utast regisztráltak a határszakaszon, ami 2 millióval
több mint egy évvel ezelőtt.
- A pénzügyőrök is jól teljesítettek, hiszen 1 milliárd 140
millió forint értékben, több

mint
tizenhatezer
jogsértő
cselekményt
derítettek fel,
amely h u s z o n k é t százalékkal
haladja meg a 2003-as adatokat - m o n d t a a parancsnok,
akitől azt is m e g t u d h a t t u k ,
hogy továbbra is előszeretettel
csempésznek át a h a t á r o n cigarettát,
teljesítményfokozó
tablettát, védett állatokat, régiségeket és kábítószert, amiből kevesebbet - h a r m i n c h a t
kiló heroint - foglaltak le tavaly, m i n t az előző esztendőben. Cigarettából viszont nagy
volt a fogás, hiszen az u t a s o k
Összesen h a r m i n c h é t és fél
millió szálat próbáltak átjutt a t n i a h a t á r o n . Kiemelkedő
volt továbbá a Kelebián, vasúti
forgalomban
felderített
27
ezer liter tiszta szesz, valam i n t a Bács-Kiskun megyében
lefoglalt 57 ezer liter cukorcefre.
A vámbevételek év eleji tervezésnél még n e m lehetett
tudni, hogy milyen hatása
lesz az u n i ó s csatlakozásnak az összeg e l m a r a d t a tervezettől. A 26 milliárd f o r i n t o s áfabevétel viszont 4 3 százalékkal
több, m i n t a m i r e számítottak.
CS. G. L.

Szegeden április 22-én,
a V á s á r h e l y i Pál u t c á b a n (a volt konzervgyár területén)

nyíló
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ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

Érdeklődni napközben, 9-18 óra között
a 20/93-67-778
telefonszámon.
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KORKÉP
ALGYÖ. Az Életreformklub mai
témája a lét alapja, a víz lesz. A
klub vendége .Szögi Tibor, aki
filmvetítéssel egybekötött előadást
tart A víz mint gondolkodó,
olvasó, éra") lény címmel.
DESZK. Ma este 6 órától a
Kávéházi Estek programsorozat
vendégei a Kalandozások Ábel
birodalmában című film alkotói,
Cseh Attila és Cseh Lívia, a
cannes-i filmfesztivál díjazottjai.
Az estet a faluházban rendezik
meg.
- A község önkormányzati
képviselő-testülete január 31 -én
tartott legutóbbi ülésén elfogadta
Simicz József polgármester
tájékoztatóját a két ülés között
végzett munkájáról, és a települést
érintő fontosabb eseményekről. Az
egészségházépítésérc kiírt
közbeszerzési pályázatra
beérkezett ajánlatok közül az
önkormányzat a Dombi és Társa
Középület Építő és Felújító Kft.
pályázatát fogadta el. A testület
megtárgyalta a civil ház projektről
szóló tájékoztatót, és úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt
be annak megvalósítására.
Döntöttek arról, hogy az
önkormányzat engedélyezi az
óvoda zárva tartását augusztusban
azzal a feltétellel, hogy az
intézmény biztosítja azoknak a
gyerekeknek a felügyeletét,
akiknek a szülei ezt igénylik.
BORDÁNY. Megújult az
önkormányzat által fenntartott
szociális ellátást biztosító
intézmény. Az idén januártól az
Integrált Nappali Szociális
Központhoz tartozó szociális
alapellátások a következők:
nappali szociális ellátás, idősek
klubja, házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés,
tanyagondnoki szolgálat,
családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat. A tanyagondnoki
szolgálat két körzetben
működik. Az egyes körzethez
tartozó Seregélyes dűlő, Béke
dűlő tanyagondnoka Simon
Mihályné, a kettes körzethez
tartozó Bordány-dűló és
Mező-dűlő tanyagondnoka
Halász Krisztina. A szolgálat a
Szent István tér 1. szám alatt
működik, nyitvatartási idő
hétfőtől péntekig 8 és 16 óra
között.
- Azok a bordányi lakosok, akik
nem kapták meg a 2005. évi
bordányi falinaptárt, február
28-áig átvehetik a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán.
RÖSZKE. A község
képviselő-testülete ma délután 5
órától közmeghallgatást tart a
művelődési ház nagytermeben.
Csepregi András, a Hídépítő Rt.
szegedi építésvezetője a
szennyvízberuházás állásáról tart
tájékoztatást. Ezt követően Szabó
Ferenc, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht.
igazgatója tart tájékoztatást a
községet érintő ISPA-beruházás
jelenlegi állásáról. A Sári és Fia Kft.
képviselője a községet érintő
településszerkezeti tervet
ismerteti. Magyart László
polgármester az önkormányzat
tavalyi tcvékenységéról számol be,
és ismerteti az önkormányzat idei
költségvetését, valamint
tájékoztatást ad a közüzemi díjak,
helyi adók idei alakulásáról.

• A K T U Á L I S "

A vásárhelyi régió küldöttsége a Parlamentben

Kétszázezer forint a tízperces ünnepi beszédért

Petíció a légi mentésért

Márciusban diák áll
az ünnepi pódiumra
Folytatás az 1. oldalról

Ritkán kell a mentőhelikopter, de akkor nagyon

Illusztráció: Gyenes

A légi mentés visszaállítását kérő petíciót adott át
a Parlamentben tegnap egy vásárhelyi, egy földeáki és egy békéssámsoni polgár. A dokument u m o t az egészségügyi bizottság egyik tagja és a
miniszter megbízottja vette át. Megígérték, az
ügyet ma tárgyalják. A bizottság szegedi tagja,
Bartha László nem tudott arról, hogy a légi
mentés szerepelne a mai ülés napirendjén.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egy esélyt az élethez a címe annak a petíciónak,
amely a légimentés visszaállítását sürgeti a Dél-Alföldön. A követelést tegnap adta át az Országházban a földeáki Bugyi Attila, a vásárhelyi Czékmán
Errtőné, valamint a békéssámsoni Kovácsné Orosz
Katalin az egészségügyi bizottság tagjának, Kárpáti
Zsuzsának
és Vári Gyula képviselőnek, aki az
egészségügyi miniszter megbízásából az ország egészét lefedő légi mentési tervet dolgoz ki.
A petíció aláírói közül ketten is - Bugyi Attila és
Czékmán Ernőné - a légi mentőknek köszönhetik
életüket. Kovácsné Orosz Katalin pedig arról beszélt, hogy a mentők hozzájuk, azaz a körülbelül

Kálmán

kétezer-háromszáz lelket számláló Békéssámsonra
közúton csak órák alatt jutnak el, ami ma már elfogadhatatlanul hosszú idő.
A civil küldöttséget elkísérte Égető Gyula, a vásárhelyi Rádió 7 szerkesztőségvezetője, aki lapunknak elmondta: támogatják a kérést, hiszen a vidéken dolgozó újságírók is gyakran szembesülnek
egy-egy baleset során a légi mentés hiányának következményeivel .
Égető arról számolt be, hogy pozitívan álltak a
kérdéshez a petíciót átvevő honatyák. Vári Gyula
elárulta: az egész országot lefedő légi mentési rendszer felállítását javasolja, tartalék mentőhelikopterre is szükség lesz. Azt, hogy a Dél-Alföldön hol
lesz a leendő bázisuk, még nem tudta megmondani.
Kárpáti Zsuzsa a küldöttségnek elmondta: az
egészségügyi bizottság éppen ma tűzi napirendjére
a légi mentés ügyét.
Ugyanakkor a grémium ellenzéki tagja, a szegedi
Bartha László tegnap kérdésünkre azt mondta: többen is hívták már ezzel a kérdéssel, de ő továbbra is
úgy tudja, ilyen ügyről ma nem tárgyal az egészségügyi bizottság.

- 2004 az újjászületés éve volt,
2005 a fiatalok éve Szegeden. A
város vezetése fontosnak tartja,
hogy a fiatalok itt tervezzék a jövőjüket. Ezt szolgálják a nagyszabású fejlesztések és beruházások. A fiatalok felé fordulást számos elem mutatja a várospolitikában. Ilyen a lakástámogatás is.
Az önkormányzat eddig is jelentős összeggel segítette a lakáshoz
jutást, idén ez kiegészül a kormány új otthonteremtési támogatásával. De növeljük a városi
ösztöndíjak keretösszegét is, és
nemzeti ünnepeink mind-mind
a fiatalokról szólnak majd - sorolta Botka László. Szerinte sokkal fontosabb és érdekesebb,
hogy mit gondol és mond a hazájáról, a szülővárosáról, a hazafiságról és a szabadságról egy középiskolás, mint egy politikus.
A pályázati felhívást nem csupán a sajtóban jelentették meg, de
eljutatták a városi, egyházi és alapítványi iskolákba is. - Szerintem
ezt az iskolák presztízskérdésként
kezelik majd, mert nem mindegy,
hogy mely intézmény diákja
mondhatja el ünnepi szónoklatát
több ezer ember előtt március
15-én a Klauzál téren. Remélem,
hogy a diákok nem csupán példát
mutatnak beszédeikkel, de fel is

adják a leckét a politikusoknak
nemzeti összetartozásból - magyarázta Botka László.
A március 15-i ünnepség szónokát pályázat útján választja ki
a retorika- és magyartanárból,
valamint az önkormányzat oktatási bizottságának elnökéből álló
zsűri. A legjobbakat személyes
elbeszélgetésre hívják, a kiválasztottal pedig alaposan átveszik a 8-10 perces beszédét. A
zsűri feladata lesz, hogy kiszűrje
az átpolitizált pályamunkákat.
Botka László kérdésünkre azt
mondta, nem tart attól, hogy a
győztes az ünnepségen eltér az
eredeti szövegétől, s rögtönözve
aktuálpolitikai elemeket sző a
szónoklatába.
a sz0n0k utazik
A március 15-i beszéd írására és
előadására a szegedi középiskolák nappali tagozatos, 11-12. évfolyamos diákjai jelentkezhetnek.
A pályázat terjedelme: 4 - 5 gépelt
oldal. Leadási határidő: 2005.
március 1. Pályázati cím: Szegedi
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (6720 Szeged, Széchenyi
tér 10.), sajtótőnök. Díjazás: I. díj
200 ezer, II. díj 100 ezer, III. díj 80
ezer torint értékű utazási utalvány,
amely bel- és külföldi utazásra
egyaránt felhasználható.

Szeptembertől termel
az új belga vállalat
f

Gazdasági munkacsoport Szemközt
alakult a Fidesznél
Oláh János vezetésével gazdasági munkacsoportot hozott
létre a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség szegedi elnöksége jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Gyimesi László. A
helyi szervezet elnöke szerint
az elmúlt három évben n e m
történt komoly munkahelyteremtő beruházás Szegeden, így
- bár a jelenlegi városvezetés

létbiztonságot ígért - nőtt a
munkanélküliség. Oláh János
elmondta: a gazdasági munkacsoport célja, hogy a szegedi
szervezetbe tartozó és ahhoz
közel álló elméleti és gyakorlati
szakembereket közös gondolkodásra és cselekvésre hívja. A
munkacsoport segíti majd a Fidesz közgyűlési frakciójának
m u n k á j á t is.

Minden héten szerdán este fél
nyolckor látható a Városi Televízió
és a Délmagyarország közös műsora, a Szemközt. A mai adásban este
fél 8-tól Vass Imre szerkesztő-riporter és Oláh Zoltán, lapunk főmunkatársa Merényi Kálmán nyugalmazott Csongrád megyei főügyésszel, kriminológus egyetemi
tanárral beszélget a Z. Nagy-gyilkosság és a horgosi családirtás lehetséges összefüggéseiről. A beszélgetés szerkesztett változatát
szombati lapunkban olvashatják.

Kurzus sebészeknek, műtősnőknek
Traumatológus és ortopédsebész szakorvosok, valamint műtősnők részére szervez háromnapos kurzust a Novotel Szegedben a svájci székhelyű, implantátumokkal foglalkozó AO International. Az elméleti és a gyakorlati képzés célja a modern sebészeti eszközök alkalmazása. A ma reggel fél 9-kor
kezdődő kurzuson magyar és svájci szakemberek
egyaránt tartanak előadásokat, amelyet - a svájci

cég képviselőjével együtt - a szegedi klinika traumatológus professzora, Simonka Aurél nyit meg.
Mindhárom nap délelőttje és kora délutánja elméleti prezentációkkal kezdődik, ezt gyakorlati feladatmegoldás követi, itt az implantátumok rögzítési technikáját gyakorolhatják a szakemberek
csontokon. Az AO - egyebek között - bemutatja a
saját maga által meghatározott törésosztályzást is.

Megyei lapok marketingesei Szegeden

Tanulhattak egymástól
MUNKATÁRSUNKTÓL
A megyei napilapok marketingeseit, terjesztési vezetőit látta
vendégül a Délmagyarország és a
Délvilág kiadója tegnap a Novotel Szegedben. A szakmai tapasztalatcserén arra keresték a választ a kollégáink, hogy miképpen lehet az újságok hírben, információban, sztorikban, szolgáltatásban, játékokban megfogalmazott napi üzenetét minél
szélesebb körben eljuttatni az olvasókhoz. Számos kreatív módszert, ötletet osztottak meg egymással a jelenlévők, melyeket
felhasználva ki-ki még több elégedett előfizetőt, olvasót szerezhet lapjának.

SZÓREG. A 22. rózsabált
február 12-én este 7 órától
rendezi meg a Szőregi
Virág-dísznövény ÁFÉSZ a Két
Dudás étteremben. Asztal
foglalható telefonon a
406-606-os számon, vagy
személyesen a Szőregi
Virág-dísznövény ÁFÉSZ
központi irodájában Szőregen, a
Hősök tere 5. szám alatt.
SZATYMAZ. Ma délután 2
órától tartja soros ülését
Szatymaz község
képviselő-testülete a művelődési
házban. A képviselők
megtárgyalják a falugyűlés
anyagát, és megvitatnak több
előterjesztést.
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Tanulságos b e m u t a t ó k a t tartottak

Fotó: Miskolczi Róbert

Az országos konferencia vendégeit Pap Klára, kiadónk igazgatója köszöntötte.

Székfoglaló az aláírás előtt
Aláírták tegnap Mórahalmon a
belga Vanreusel Snacks NV és a
város közötti szerződést: a belga
húsfeldolgozó a Mórahalmi Agrár-ipari Parkban egymilliárd
forintos beruházást és kétszáz
új munkahelyet létesít.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Mint arról lapunk tegnapi számában beszámoltunk, a homokháti
kisvárost 22 jelentkező közül választotta ki a családi vállalkozásban működő cég. A vállalat ügyvezető igazgatója, a hamarosan Móralialomra költöző Lucas Vanreusel elmondta, a Csongrád megyei
kisváros mellett szólt logisztikai
szempontból kedvező fekvése, az

Fotó: Karnok Csaba

itt termelt jó minőségű nyersanyag, valamint a rendelkezésre
álló munkaerő.
A tervek szerint az üzem szeptemberben már termel, az itt előállított fagyasztott húskészítményeket Németországba, Spanyolországba, Franciaországba exportálják, de a cég szeretné a magyar
és környező országok piacát is
meghódítani.
- Legyen az idei a munkahelyteremtés éve Csongrád megyében, ez a közszereplők, polgármesterek legfontosabb feladata mondta Nógrádi Zoltán. Mórahalom polgármestere megígérte,
hogy a befektető minden ügyében a legnagyobb felelősséggel
járnak el.

A tisztiorvosi szolgálat
összefog a vendéglátókkal
MUNKATÁRSUNKTÓL
Együttműködési megállapodást kötött az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) Csongrád Megyei Intézete és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Kisosz) Csongrád Megyei Szervezete. A tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott: mindkét felet közös érdek vezérli, teljesíteni az európai uniós elvárásokat. Az EU küldöttsége februárban Magyarországon ellenőrzi a
HACCP belső ellenőrzési rendszerek működését, így többek között a
tárolásra, az üzletek takarítására és fertőtlenítésére vonatkozó feltételek teljesítését. Az esetleges kedvezőtlen kép nem tenne jót hazánknak.
Kovács Ferenc megyei tiszti főorvos elmondta, az együttműködéstől az
ANTSZ azt várja, hogy a hatóság jobban meg tudja értetni, nút miért csinálnak, a kereskedők pedig megfelelően tudják majd ellátni feladataikat.
A szolgálat igyekszik átadni azokat a speciális ismereteket, amelyek az ellenőrzés szempontjait is jelentik. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a felek kölcsönösen informálják egymást a hatályos jogszabályok értelmezéséről, valamint véleményt cserélhetnek a készülő törvényjavaslatokról.
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Panelfölújítási rekord: nyolcszáz lakás lesz korszerűbb

Zöldkártya
Az azért érdekes műsor lesz, amikor jövőre kiállítják lakásainkról a
szegénységi bizonyítványt. Mert megnézik, milyen az otthonunkban az energiafelhasználás. Mint arról már lapunk is beszámolt,
2006-tól csak úgy cserélhet tulajdonost egy lakás vagy ház, ha annak megvan az energiafogyasztás szerinti kategóriába sorolása. Egy
olyan betűt biggyesztenek majd a szakértők az otthonunk
mellé,
mint amilyet például a mosógépek kapnak: A, B,C...
Hogy a hatóság egy cseppet sem viccel, az abból is látszik, hogy
ősztől elkezdik az egyetemeken,
főiskolákon képezni azokat a
szakértőket, akik majd hivatottak lesznek a ház életkora, műszaki
paraméterei, vagyis külső szigetelése, nyílászárói és fűtésrendszere
alapján megírni a tanúsítványokat. A pluszköltségeket egy átlagos
lakásnál 40-60 ezer forintra becsülik.
S hogy minek • Hát mert az unióban ez így szokás. Nem számít az, hogy mi azért energiaügyben
még egy icipicit le vagyunk maradva a fejlett Nyugattól, és hogy esetleg az átlagembernek ez egy nagy-nagy ugrást jelentene,
szemléletben
és
anyagilag. Képzeljük csak el, ha a panellakás tulajdonosa a legjobb minősítést szeretné megkapni, akkor nemcsak
nyílászárókat kellene cserélnie, hanem hungarocellt is kéne pakolnia a
falakra. Számoljuk ki, hogy mindez mennyibe kerülne • Szerintem inkább ne.
A tervezett „bizonyítvány" fényében viszont rögtön más megvilágítást kap a szegedi panelrekonstrukciós
program, amelyben nem
fél-, hanem harmadpénzen cserélheti ki a tulajdonos az elrohadt
ablakokat. Egy részt az állam, egy részt az önkormányzat fizet, és
csak a harmadikat a tulajdonos - amennyiben az összes többi lakó
is úgy gondolja. Míg korábban lasszóval fogdosták a vállalkozó szellemű lakótelepieket, hogy ne hagyják az állam zsebében a pénzt, a
jövőben erre nem lesz szükség.
És amikor már minden panellakó olyan felvilágosult lesz, hogy
állami segédlettel kicserélteti az ablakait, felébred majd az a polgár
is, aki húsz-harminc éve, vagy még régebben felhúzott
házakban
lakik. És azt mondja: nekem miért nem lehet ajándék ajtóm, ablakom ? Miért vagyok én másodrendű állampolgár a paneltulajdonoshoz képest ? Én se loptam a pénzt, amikor a lakásomat
építettem.
Az a gyanúm, furcsa helyzetek állnak majd elő jövőre, amikor ki
kell állítani az első zöldkártyákat. A politikusok is kapkodhatják a
fejüket, választóik közül kiket szeressenek és kiknek
kedvezzenek
jobban.
FEKETE KLÁRA

Kevesebbe kerül a fűtés
Ugrásszerűen nő a szegedi panelrekonstrukciós
programra
jelentkezők száma. Önerőből és
pályázati támogatással idén
nyolcszáz család panel- és téglablokkos lakását újítják föl. A
város 300 millió forintos kormánytámogatást nyert a terv
megvalósítására.
Minden korábbinál többen érdeklődtek tavaly Szegeden a
„panelprogramként"
emlegetett, az ipari technológiával
épült (panel- és téglablokkos)
házak fölújítására meghirdetett
pályázat iránt. 1998 és 2002
között csupán három társasház
(102 lakás) pályázott az épületek szigetelésére, a külső ajtók-ablakok cseréjére és a gépészeti fölújításra, két éve viszont
már 169 lakást korszerűsítettek. A pályázat tavalyi fordulójára pedig kiugróan sokan jelentkeztek: összesen 800 család
otthona lesz értékesebb és melegebb a rekonstrukció után. A
szegedi önkormányzat 300 millió forint állami támogatást
nyert a fölújítások folytatására.
Németh István, a pályáztatást
lebonyolító Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. elnök-vezérigazgatója szerint a nagyobb érdeklődést az eddigi sikerek, valamint a lakóközösségek
meggyőzése hívta elő. A havi rezsi kiszámolásakor ugyanis ha-

Tavaszváró énekesmadarak
A fagyos idő ellenére feltűnően hangosan csicseregnek a városban élő madarak - figyelték meg
szegedi olvasóink.
Barkóczi Csaba preparátor, a madártani egyesület tagja
szerint a jelenség egyelőre csupán szórványos, a magyarázat pedig természetesen az, hogy a télen ritkán
előbukkanó nap láttán a madarak még jobban várják a

mar kiderül, nem mindegy - különösen az utóbbi napokban beköszöntött kemény fagyok idején
- , hogy mennyibe kerül a fűtés.
Sokszor leírtuk már, hogy a fölújítás után, a szigetelés és a fűtési rendszer korszerűsítésének
eredményeként a fűtésszámla
összege 20-25 százalékkal csökken. A várható haszon azonban
nem csak ebben a megtakarításban mérhető: a fölújított lakások
piaci értéke 10-15 százalékkal
emelkedik. Az IKV igazgatója
szerint mindezt egyre több társasház lakói veszik számba, s élnek a fölkínált lehetőséggel.
Növeli a megvalósítás esélyét,
hogy kedvező hitelt biztosítanak
azoknak a lakóközösségeknek,
amelyeknek nincs elég pénzük
az egyharmados önerő (a többit
az önkormányzat és az állam fizeti) előteremtéséhez. Az egy lakásra jutó havi törlesztőrészletek
még viszonylag kis kereset mellett is elviselhetők. Teljes fölújítás esetén havonta 3,5-4,5 ezer
forintot kell visszafizetni.
Az IKV Rt. a továbbiakban is
szakmai tanácsokkal segíti az
újabb pályázat iránt érdeklődőket. Jó hír, hogy az idei folytatás
biztosnak látszik: megígérték a
további kormánytámogatást, a
szegedi önkormányzat pedig
ugyancsak hozzáteszi a maga részét a költségekhez.
NY. P.

Téli gumival sem lehet száguldozni

tavaszt. Az erdei pintyek, vörösbegyek és feketerigók
valóban dalolva üdvözlik a melegítő napsugarakat. A
sötét, árnyékos utcákban viszont a madarak szinte látható szomorúsággal keresgélik a hóban és a csupasz
fák ágain a táplálékot. Az enyhülésre még várni kell: a
Baltikumból és Lengyelországból a hideg elől hazánkban menedéket kereső fenyőrigók közül már több legyöngült madár áldozatul esett a zord időjárásnak.

Egy hónap alatt 9 halott az utakon
Idén egy hónap alatt több mint
kétszer annyian haltak meg közlekedési balesetben Csongrád
megyében, mint tavaly januárban. A szakember óvatosságra int.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Vásárhely ingyen ad ingatlanokat a kerékpárútért

Területcsere a 47-esért

Visszafizet
a távhő
A Szegedi Hőszolgáltató Kft. a
januári számlában a ténylegesnél magasabb környezetterhelési díjat számlázott ki a fogyasztóknak, mert későn értesültek a díjváltozásról.

A kerékpárút folytatása az ö n k o r m á n y z a t é

Fotó: Tésik Attila

Elfogadta a vásárhelyi önkormányzat a közútkezelő ajánlatát,
amelynek értelmében néhány, a 47-es út mellett lévő, városi
ingatlant ingyen átad az államnak, cserébe pedig megkapja a
majdan megépülő bicikliút kezelési jogát. Rigó Mihály szerint ez
gyorsítja a meglévő szakasz szélesítését, bár továbbra is úgy tűnik,
idén nem folytatódik az építkezés.

A
környezetterhelési
díjakat
2004. január l-jétől vezették be,
ennek egyik eleme a vízterhelési
díj. Az elmúlt évben köbméterenként nettó 37,90 forintot fizettek
a vízfogyasztók. Pappné Gerhard
Anikó, a hőszolgáltató iroda vezetője elmondta, a vízterhelési díj
összege idén január l-jétől nettó
12,20 forintra csökkent, de a Szegedi Hőszolgáltató már kiküldte a
januári számlákat, amikor a díjváltozásról értesült. A társaság a
fogyasztók februári számláján
rendezi a különbözetet, ami azt jelenti, hogy háztartásonként - ha
átlagosan 5 köbméter vízfogyasztással számolunk - valamivel több
mint 100 forintot írnak jóvá.
NY. É.

Ha kis lépés is, de előre mutat a
47-es főút szélesítésében: Vásárhely közgyűlése elfogadta a
Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. ajánlatát, amelyben
a cég bizonyos ingatlanokat, utakat és csatornákat kér a várostól
az építkezés folytatása érdekében. A helyi képviselő-testület
nemrég zárt ülésen tárgyalta az
előterjesztést, amelyről megtudtuk: a kht. térítésmentesen jut az
önkormányzati tulajdonú területekhez, amennyiben a majdan
megépülő kerékpárutat átadja a
városnak. Az érintett ingatlanok
egyébként még az Aranyági Mezőgazdasági Szövetkezettől kerültek Vásárhelyhez.
Rigó Mihálytól, a közútkezelő
műszaki igazgatójától megtudtuk: ez a megállapodás biztosan
gyorsítja a beruházást, mert ahogy fogalmazott - a földvétel az

előkészítési folyamat legnehezebb része. Sikerült megállapodni
az út és a vasúti töltés közt élő
négy családdal is, a lakók hamarosan kiköltöznek tanyájukból.
Ugyanakkor, amint arról már beszámoltunk, a központi költségvetésben nem szerepel a Kopáncs
és Kishomok közti, még kétsávos, 4,5 kilométeres szakasz szélesítése, így idén nincs pénz az
építkezés folytatására. Arra a kérdésre, hogy vajon mindezek ellenére tartani tudják-e a Csillag István egykori közlekedési miniszter által megjelölt, legkésőbb
2006-os átadási időpontot, Rigó
Mihály azt mondta: remélik,
hogy jövőre megépülhet a harmadik ütem. Hozzátette, látva, hogy
a M5-ös sztráda milyen sebességgel készül, a 47-es beruházás egy
év alatt teljesíthető.
SZ. A. K.

Szebb is, jobb is... A rekonstrukcióra fölvett hitel havi törlesztőrészlete lakásonként havi 3,5-4,5 ezer forint
Fotó: Gyenes Kálmán

Lapunkban megírtuk, az elmúlt
héten hárman vesztették életüket
közlekedési
balesetben
Csongrád megye útjain. A számok azonban még megdöbbentőbbek, ha az idei statisztikát a
múlt év hasonló időszakának
adataival hasonlítjuk össze. Tér-

ségünkben tavaly február 7-éig
ketten haltak meg balesetben,
míg idén már kilencen.
- A halálos balesetek jelentős
része azért történik, mert az autósok nem veszik figyelembe a
megváltozott téli út és látási viszonyokat - jelentette ki Radics
Róbert
rendőr százados,
a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
közlekedésrendészeti
osztályának vezetője. - A tragédiák többségében a járművel
nem ütköznek, hanem lesodródnak az útról. Nem kell feltétlenül
a megengedett legnagyobb sebes-

séggel hajtani, hiszen jeges, csúszós úton az is sok lehet.
A téli gumi használata sem azt
jelenti, hogy felelőtlenül lehet
száguldozni.
- A hétvégi tragédiák figyelmeztetnek: este, ködben lassabban kell vezetni, hogy például
előzésnél belátható legyen az útszakasz - hangsúlyozta Radics
Róbert. - A kivilágítatlan kerékpárosok, vagy a kocsik után kötött vontatmányok pedig amellett, hogy a vezetőjükre bajt hozhatnak, a közlekedés többi résztvevőjét is veszélyeztetik.

Nem akar szemétdíjat fizetni
N e m tud, de nem is akar szemétszállítási díjat
fizetni a makói Takács Imréné, akinek hátralékát
a polgármesteri hivatal rokkantnyugdíjából készül letiltani. Az idős asszony azonban már az
o m b u d s m a n h e l y e t t e s t is m e g k e r e s t e .

Az Alma utcában lakó Takács Imréné hat évvel ezelőtt, amikor elindult a kötelező lakossági hulladékszállítás Makón, egyszerűen nem volt hajlandó átvenni a kukát, amibe a szemetet gyűjtenie kellene,
mondván: a konyhai maradékot a disznóknak adják
vagy a trágyára öntik, a papírt meg kazánban égetik
el, így nem tartanak igényt a szolgáltatásra. Mostanra - az első két év után - közel húszezer forintos hátraléka gyűlt össze, amit immár a polgármesteri hivatal készül a rokkantnyugdíjából letiltani, adók módjára behajtani. Az idős asszony szerkesztőségünkben
elmondta: negyvenezer forinból él munkanélküli fiá-

val együtt, a közüzemi díjak kifizetése után a szemétszállítást akkor sem tudná megfizetni, ha akarná - de
nem akarja, mert nincs rá szüksége.
Csomor Ágnes, a polgármesteri hivatal hatósági
osztályának vezetője ismeri az esetet, hiszen olvasónk nála is megfordult. Mint elmondta, az idős
asszonnyal sajnos nem tudtak megegyezni abban,
miként oldhatnák meg a problémáját, mert csupán
azt hajtogatta, hogy nem hajlandó szemétdíjat fizetni, aztán távozott az irodából.
A makói asszony egyébként - ügyvédjén keresztül - a napokban az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettesét, Takács Albertet is megkereste problémájával, azt reméli az orabudsmanhelyettestől, hogy levele nyomán felülvizsgálja a lakossági hulladékszállítást végző társaságdíjbeszedéssel kapcsolatos gyakorlatát.
SZ. I. M.

Kamionütközés miatt állt a villamos
MUNKATÁRSUNKTÓL

A délutáni csúcs előtt történt baleset csak kisebb fennakadást okozott

Figyelmetlenség miatt két rom á n kamion koccant tegnap
kora délután Szegeden a Kossuth Lajos sugárúton, a rókusi
t e m p l o m előtt. Az egyiknek a
motorháza összetört, az ablaktörlő folyadéka kifolyt, ráadásul a kamion a villamossínre
sodródott. Mivel éppen akkor
tuja n e m haladt arra, a balesetnek komolyabb következménye n e m lett. A villamosok körülbelül fél óráig n e m közlekedhettek, de addig is autóbusz szállította az utasokat. A
balesetben személyi sérülés
Fotó: Miskolczi Róbert n e m történt.
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A rendőrség cáfolja, hogy elfogták volna a felbujtót és a bérgyilkosokat

A Tömörkényben állt modellt a nyugdíjas nyomdász

Alma a horgosi fejfák alatt

Matrózszobor
a flottilla emlékére

A szörnyű horgosi tragédia után
először szólalt meg a nyilvánosság előtt az agyonlőtt Szalma Nclli édesapja és édesanyja.
A horgosi temetőben a hat fejfa
alá valaki egy-egy almát tett. A
magyar rendőrök ma adják át a
szerb nyomozóknak a gyilkossággal kapcsolatban tőlük kért
információkat.

A katonaéveit a Dunai Flottillánál töltő szegedi Gulyás Jenőről
mintázott matrózszobor iránt
több fővárosi múzeum is érdeklődik: már jelezték rendelési
szándékukat. A nyugdíjas nyomdász azt szeretné, ha a bronzalak a magyar haditengerészet
emlékművén is megjelenne.

- Miért engem kérdez arról, hogy
mi és miért történt? Honnan
tudhatnék én bármit? - kérdezett vissza Szabó Árpád, a meggyilkolt Szalma Nelli Horgoson
élő édesapja. A rendkívül megtört férfi megjegyezte, eddig sem
nyilatkozott senkinek, és most
sem akar. Némi vívódás után
azonban meggondolta magát...
Mint azt megírtuk, a Szegedtől
alig húsz kilométerre lévő Horgoson január 24-én vagy 25-én
brutálisan kivégezték a hattagú
Szalma családot. A bűncselekményt néhány nappal később
Szabó Árpád fedezte fel. A tettesek késsel ölték meg a nagyszülőket, Szalma józsefet és Szalma
Jolánt. Fiukat, Szalma Nándort,
és menyüket, Szalma Nellit, valamit unokáikat, Szalma Dávidot és Szalma Bettit agyonlőtték.
Az áldozatokat a múlt héten csütörtökön temették cl.
Szalma Nelli 4 éves volt, amikor szülei elváltak. A kislányt
édesapja vette magához. Szabó
Árpád n e m sokkal később megnősült, újabb házasságában há-

nem f o g t a k e l senkit
A magyar és a szerb rendőrség is
cáfolta, hogy a horgosi gyilkossággal kapcsolatban több személyt őrizetbe vettek volna.
Szerb lapok tegnap azt állították,
hogy a magyar rendőrség elfogta
azt a magyar üzletembert, aki
megbízást adott a Szalma család
kivégzésére, a szerb nyomozók
pedig elfogták a két szerb bérgyilkost. Az általunk megkérdezett magyar és szerb rendőrök
kacsának nevezték a szerb lapok
állítását. Ma a magyar rendőrök
átadják szerb kollégáiknak a
gyilkossággal kapcsolatban tőlük
kért információkat.

Szalma Nclli diákkori képe
rom fia született. Két fiú és az
anyjuk Szegeden, a legidősebb
testvér Budapesten dolgozik. A
rendőrség már mindnyájukat kihallgatta - a Pesten élő fivért magyar nyomozók kérdezték.
A rendőrök legutóbb tegnap
jártak Szabóéknál. Azt mondták,
a helyszínelést nem fejezték be.
- A gyilkosságok után esett a
hó. A nyomozók remélik, hogy a
hó alatt maradt valamilyen
nyom, ami segíthet a tettesek

TITOKZATOS GYÜMÖLCSÖK
A horgosi temetőben - valószínűleg tegnap reggel - valaki almákat helyezett el a Szalma-síroknál. Minden fejfa alá egyet-egyet. Hogy ki és miért erre senkitől nem kaptunk választ. A családirtás után lassan megnyugodó
Horgoson mindenkit meglepett a különös „üzenet". Mások mellett a kanizsai polgármester, Körmöczi Károly is azt mondta, nem tud magyarázattal
szolgálni, hiszen ilyesmi itt nem szokás.

Reprodukció:

Daewoo Kalos vásárlásakor akár
300 000 Ft kedvezményt adunk!

Yvette

felkutatásában - mondta Szalma
Nelli édesapja.
Szabó Árpád megismételte,
amit néhány perccel korábban a
feleségétől hallottunk: „Nelli férje és apósa nem keveredhetett
bele olyasmibe, ami ok lehetett
hátuk halálára". A férfi egymás
után többször is kijelentette:
nem hiszi, hogy lenne alapjuk
azoknak a találgatásoknak, melyek szerint veje, apjával együtt,
ember- és alkoholcsempészéssel
foglalkozott, vagy hatalmas öszszeggel tartoztak volna valakinek, s emiatt ölték meg őket. (A
rendőrség már biztosra veszi,
hogy üzleti okokból végeztek a
családdal, de hogy pontosan miért kellett az életével fizetnie hat
embernek, azt még nem tudják.)
- Nem álltam napi kapcsolatban a gyerekekkel, nekik is megvolt a maguk dolga és nekünk is.

Szalma Nclli édesanyja, Grujics Júlia és édesapja, Szabó Árpád

Farsangi kedvezmény!

Frank

Fotó: Frank

De arról biztosan tudtam volna,
ha valaki fenyegette, zsarolta
volna őket. Semmi ilyesmire
utaló jelzést nem adott a lányom. Egyébként néhány napon
belül megbízok egy magyar és
egy itteni ügyvédet, hogy mérjék
föl, mijük volt a lányoméknak.
Annyi mindent beszélnek, hogy
legalább ebben tisztán akarok
látni - mondta könnyezve Szabó
Árpád.
Szalma Nclli édesanyja, Grujics lúlia Szabadkán él férjével.
Második házasságában nem született gyermeke. Amikor becsöngettünk lakótelepi lakásába, a nő
nem volt otthon, férje telefonon
kérte, jöjjön haza.
- fanuár 9-én beszéltem Nellivel, azon a napon ünnepelte 34.
születésnapját. Előtte, január
7-én, a szerb karácsonykor voltak itt. Nem gyakran találkoztunk, évente talán ha kétszer-háromszor látogattak meg - mondta sírással küszködve a nyugdíjas
kort néhány hónap múlva elérő
asszony.
Grujics Júlia elmondta, előbb
testvérétől hallotta, hogy „nagy
baj történt Nelliéknél", majd néhány órával később első férjének
felesége mondta el neki, hogy
megölték a Szalma család tagjait,
köztük lányát és unokáit. Az aszszony sokkot kapott, hosszú ideig még csak megszólalni sem tudott. Másnap a Szalma család telefonjának híváslistáját ellenőrző nyomozók keresték meg.
Többek között arról kérdezgették őket, tudtak-e arról, hogy fenyegették volna a horgosi családot.
- Magának is csak azt mondhatom, amit a rendőröknek: vejemék rengeteget dolgoztak, több
holdon termesztettek almát,
őszibarackot, előtte zöldségféléket, járták a piacokat is, kevés
idejük volt. Nem tudtunk arról,
hogy fenyegették volna őket. Hihetetlen, felfoghatatlan, ami történt! Meghalt a lányom, a két
unokám, a vejem, a nagyapjuk és
a nagyanyjuk - fakadt ki már sírva Grujics Júlia.
OLÁH ZOLTÁN

Yvette

©

©

MUNKATÁRSUNKTÓL
Negyven centiméteres formában
mintázták meg a matrózruhát öltött Gulyás Jenőt a Tömörkény
gimnázium szobrásznövendékei.
A nyugdíjas szegedi nyomdászt
már
bemutattuk
lapunkban.
Gyermekkora óta rajongott a hajókért, sorkatonai szolgálatát a
Dunai Flottillánál töltötte. Modellező és gyűjtő, jelvényeket és
sapkára való emblémákat tervez.
Fájlalja a flottilla fölszámolását, s
nehezményezi, hogy terepszínű
egyenruhára cserélték a hajdani,
klasszikus, kék matrózuniformist. Maga varratott magának fehér galléros, csíkos trikós, trapéznadrágos egyenruhát.

Gulyás Jenő egyenruhában tiszteleg az őt megmintázó szobrásznövendékek - Fekete Dénes (balról), Sipos Orsolya, Halácsi Katalin - valamint Kalmár M á r t o n szobrászművész, a Tömörkény
gimnázium igazgatóhelyettese társaságában
DM/DVfotó

A februári Tiszatáj
Megjelent a szegedi irodalmi folyóirat, a Tiszatáj februári száma, amelynek szépirodalmi öszszeállításában Marno János, Pintér Lajos, Simái Mihály, Térey János, Tornai József, Veress Miklós
és Vörös István versei, Ferdinandy György és Tandori Dezső
prózája olvasható. A Németh
László-textológia című fejezetben Domokos Mátyás, Fűzi László, Péter László és Monostori Imre írásait találjuk. Szajbély Mihály Irodalom és zsurnalizmus
címmel Kari Kraus és Schöpflin
Aladár írásait mint az irodalom

médiatörténetének 20. század
eleji forrásait elemzi. Kántor Lajos Balassi élete Erdélyben, Pomogáts Béla Végvári versek címmel írt tanulmányt. A kritika rovatban Monostori Imre a 75. születésnapját ünneplő Csoóri Sándor „harmadik útjáról" ír, Árpás
Károly pedig Gion Nándor Mit
jelent a tök alsó? című könyvéről
készített rendhagyó ismertetőt.
A Diákmellékletben
Nemes
Nagy Ágnes versét, az Éjszakai
tölgyfát Hernádi Mária elemzi. A
lapszámot Göblyös Róbert alkotásai illusztrálják.
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Pénzügyi segítség

Legutóbb Gulyás Jenő fejébe
vette, hogy jó lenne, ha a hadés hajózástörténettel foglalkozó
múzeumokban ott lenne egy
magyar matróz kis szobra is.
Kalmár Márton
szobrászművész, a szegedi Tömörkény István G i m n á z i u m és Művészeti
Szakközépiskola
igazgatóhelyettese segítségével el is készült a szobor negyven centiméteres gipszváltozata. Az iskola
ötödéves szobrásznövendékeinek maga Gulyás Jenő állt modellt. A bronzöntést egy karcagi
műhelyben végzik el.
A Magyar Honvédség Nyugállományúak Klubja hadihajós tagozatának oklevelével tavaly kitüntetett Gulyás Jenő azt szeretné, ha hasonló szobrot állítanának a magyar hadihajózásnak a Duna-korzón (ahol most
csupán egy horgony jelöli az
emlékezés helyét), vagy a lágymányosi hídnál lebombázott
emlékmű újraépítése után. A
Hadtörténeti Múzeum már jelezte: vásárolna egy példányt a
szoborból.
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citibank

nlat pedig 2005. január 17-től 2005. március 31-ig érvényes, az időtartam tekintetében a kölcsön igénylésének a
• • •
fsának jogát a Citibank lenntartja A Citibank Személyi Kölcsön felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kól
alapján, á szerződéskötést követően nyújtja. Az akció részletes feltételei hozzáférhetők a bankfiókokban, a CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálaton, és a www.citibank.hu internetes
oldalon. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. Citibank Rt. - a magyarországi Citibank csoport és a Citigroup tagja.

T H M : 21,88%-31,25%

CSÜTÖRTÖK, 2005. FEBRUÁR 10.

Hamvazó
Farsangolni hívtak, csütörtökre. Tele is volt roskadásig az
asztal. Kezdtük tárkonyos, túrógombócos levelessel, folytattuk gombás bakonyi szelettel,
aztán jöhetett a brassói ecetes
fokhagymás paradicsommal és
tejfölös uborkasalátával, hogy
a bakonyit megtévesszük odabent, mert ugye az is tejfölösen
az igazi. Emellé dukált a jó tápai vastag héjú háromkilós kenyérből vagy öt karéj. Mert
ahogy nagyapám mondta: „A
zsírt, fiam, valaminek fel kell
színi".
Dagadt is a bendö jókorára,
de azért még volt helye annak
- a négy-öt sült csirkecombnak,
amit odatolt a nagysága. „Ha
ezt mind megeszed - mondtam magamban
eleget teszel
tisztednek, s nem sértődik meg
a ház ura." így hát nekiláttam
a kotkodák lábának. Olyan
jólesett, hogy még a csontvégi
porcot is lerágtam. „Kóstolja
meg uraságod a disznótorost is,
friss töltés, nem bánja meg" kínálgattak, bár már forgott a
szemem, mint a búgócsiga. De
a kettős látás ellenére sem téveszthettem el a belsőséggel
teli rizses hurkát, aminek átmérője akkora volt, mint az újszülött feje. A kolbász is etette
magát. Majd, hogy a lakomának legyen valami köze a farsanghoz, előkerültek a fánkok:
a szalagos, a rózsa és a csöröge,
amik nem véletlenül készültek - mint annak idején az
osztrák pékségben
hanem a
hagyományőrzés
kedvéért.
„Ne csak piszkálja kedves, kóstolja is" - biztatott a házinéni.
„Ami megmarad,
megesszük
zabálócsütörtökön."
„Hát isten - gondoltam - az
már csak jövőre lesz. " De két
félmondat után kiderült, hogy
holnapra kaptam a meghívást, hamvazószerdát
követő
csonkacsütörtökre vagy ahogy
ők hívják:
zabálócsütörtökre.
Amikor még felélhető a maradék élelem a negyvennapos
nagyböjt előtt. Én meg, csak
azért, hogy meg ne sértődjenek, elfogadtam ezt az invitálást is, és megfogadtam, hogy
ezentúl farsangfarka előtti és
utáni csütörtökön is csipegetni fogok egy kicsikét. Azt meg
eldöntik majd a néprajzkutatók, hogy akkor melyik is az
igazi zabálócsütörtök.

" M E G Y E I
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Időutazás a Délmagyarországgal: 1915, az olasz hadüzenet éve (6. rész)

Allásharcok és növekvő szegénység

CS. G. L.

Január 30-án meghalt dr. Lázár György
polgármester, helyére dr. Somogyi Szilveszter, addigi rendőrfőkapitány került
február 27-én. M á j u s 23-án megérkezett
az olasz hadüzenet, június 23-án pedig
megkezdődött az első isonzói csata,
amely július 7-éig tartott. E néhány nap
alatt a szegedi 46. gyalogezred állománya 1750 főről 439-re csökkent.
Az olasz hadba lépést követően a Monarchia kénytelen volt megosztani amúgy is
elégtelen erőit. A déli és a keleti front mellett az Isonzóhoz is csapatokat kellett vezényelnie. A karszton, mindenekelőtt a
Doberdón vívott állásháború iszonyatos
áldozatokat követelt.

A kincstári optimizmus
A június 26-án a miniszterelnöki sajtóosztály információja alapján még viszonylag békés képet fest az olasz frontról, ahol
pedig már harmadik napja dúl az első
isonzói csata, amelyben az olaszok még
hatalmas áldozatokkal járó tömegrohamokat alkalmaztak. De idézzünk a lap jelentéséből!
„A tiroli és karinthiai határon többszörös ágyúharc folyik. A partvidéki határterületen a reggeli órákban Ronchitól keletre az ellenség két támadását visszavertük.
A görzi hídfő és a Comeni-fensik széle
ellen az ellenség heves ágyútüzet intéz.
Höfer altábornagy.
a vezérkari főnök helyettese."
Az „egyik délnyugati vezérünk" kincstári optimizmussal így kommentálja az eseményeket:
„Sajtóhadiszállás, június 25. A legutóbbi
harcok óta, amelyeket Krn és Mrzli Vrh
lejtőin, továbbá Selo birtokáért vívtak, véres fejjel gondolkodnak erről az olaszok:
Selo után nem tettek újabb kísérletet az
előretörésre s vonalnyival sem jutottak közelebb hadállásainkhoz, amelyeket eleven
erő számára bevehetetlenekké erősített a
mieinknek tizenegy hónap alatt szerzett
tapasztalata. Kétszáz és ezernégyszáz méter között váltakozik a távolság, amelyben
a felek egymással farkasszemet néznek...
N e m frázis, boldog valóság, hogy nagyszerű csapataink égnek a harci vágytól és tele
vannak a biztos győzelem tudatával. Osztják bizalmukat vezéreik is. Az ott küzdő
csapatok parancsnoka fogadta fővárosi tudósítónkat s lekötelező szeretetreméltósággal hosszan beszélgetett a helyzet nagyszerűségéről s csapatai kiválóságáról."

A 46-osok bosszúja
A Délmagyarország naponta saját anyagokat közöl a háborús frontokról. Ízelítőül
részletek az egyik írásból:
„(Saját tudósítónktól.] Megírtuk, hogy a
szegedi 46-ik gyalogezred vitéz alezredese:
Risetti, a délnyugati hadszíntéren hősi

« . ó r o r r t s a i s sszmísoo»

IV évfolyam i. szám.

A nyugalom ritka pillanatai a karszton: magyar katonák a lövészárokban
halált halt. Egy buta golyó szíven talált,
épp akkor, midőn látócsövön nézte, vajon
a helyzet megérett-e a rohamra. Risetti
olasz származású ember volt és talán senki sem gyűlölte annyira az olaszokat,
mint ő. Hallatlanul felháborította a hitszegés...
Risetti alezredes hősi halála után való
pillanatokban, hogy mi következett, azt a
következőkben mondta el most egy 46-os,
szegedi tiszt:
A Krn hegy egyik nyúlványán volt a legvéresebb harcunk. A hegyhátat három el-
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Kass is bezárta éttermeit

RENDKÍVÜLI SZEZONKEZDO AKCIÓ
A HÁZÉPÍTŐK BOLTJÁBAN!

AT-N100 terhel hető lemez

K»í»*4-«tai s.
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tßjm w«•»
i« wfcr. 2

kezdeményezte, ki látva parancsnoka
elestét, haragjában és elkeseredésében parancs nélkül rohamot fújt, s a kürtjelet a
többi kürtösök is átvették. A zászlóalj parancsnokságát most egy tiszt, a vitéz H.
százados vette át.
- A szegedi fiúk pedig, mióta vitéz alezredesük elesett, szabad idejükben mindig
róla beszélnek és valami leírhatatlan dühvel, keserűséggel vetik magukat mindig,
újra meg újra a támadásban nem fukarkodó, hitvány ellenségre."

Szeged, Budapesti út S.

AT-N30 hőszigetelő lemez

ttáéiktwtét

Májusban lesz 95 éve, hogy megjelent lapunk, a Délmagyarország első száma. Az évforduló alkalmából egy kis múltbeli kalandozásra hívjuk olvasóinkat.
95 lapszámon át szemelvényeket közlünk a 95 évfolyam fontos és érdekes írásaiból. És bár az ilyen válogatások szükségképpen esetlegesek, bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelik benne, és betekintést nyernek nemcsak az ország és Szeged közel egy évszázados történelmébe, hanem a Délmagyarország históriájába is.

HÁZÉPÍTŐK BOLTJA
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TONDACFI kerámia tetőcserepek
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www.delmagyar.hu

lenséges zászlóalj tartotta megszállva, s a
mieink feladata az volt, hogy az ellenséget
állásaiból kivessék... Midőn a katonák, jó
szegedi fiúk meghallották, hogy parancsnokuk, kit rajongásig szerettek, elesett, a
dühtől felkorbácsolt indulatokkal, anélkül, hogy bármi parancsot kaptak volna,
ez ellenségre vetették magukat, s borzasztó véres kézi tusában eszeveszett menekülésre kényszerítették azt. Ekkor hagyták
hátra az olaszok azt a 300 halottat, melyről a hivatalos jelentés is megemlékezett.
- Az egész rohamot a zászlóaljkürtös

A hátországban is folyamatosan romlanak a körülmények. A DM ilyen helyzetképet ad Szegedről:
„A fogyasztó közönségre az elviselhetetlen drágaság mindjobban érezteti hatását
az egész vonalon. Ha így tart, ma-holnap
már odajutunk, hogy a létfenntartás minim u m á t sem lesz képes a közönség a horribilis árak miatt beszerezni. Az egyre növekedő drágaságnak sajnálatos tünetei közé
tartozik, hogy régi és elismert vendéglőket
kénytelenek a tulajdonosok bezárni, mert
nem képesek a megszokott keretek között
a közönségüket kiszolgálni. Az országosan ismert Kass-vigadó tulajdonosa, Kass
János is bezárja július 15-től kezdődőleg
az éttermeit, amelyeket minden időben
nagy számban keresett fel nemcsak a helyi, de a vidéki közönség is, amely hírét
vitte a Kass-konyha minden irányban való
kiválóságának. Természetes, hogy Kass
János nem véglegesen zárja be éttermeit,
amint ez lapunk mai számának hirdetései
közt olvasható, hanem csak addig, míg a
mostani tűrhetetlen és áldatlan drágasági
viszonyok meg nem változnak."
(Folytatjuk)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZÁVAY ISTVÁN

A HÉT FILMJE

CSAK MOZI

SORSTALANSÁG

SZEGED, BELVÁROSI MOZI
02. 10.-02. 16., 1 5 . 3 0 , 1 7 . 4 5 , 2 0 . 0 0 : Sorstalanság-színes magyar
film (rendezte: Koltai Lajos, fsz.: Nagy Marcell, Dóra Béla)

KAMARA MOZI
0 2 . 1 0 . - 0 2 . 1 6 . , 1 6 . 0 0 , 2 0 . 3 0 : Fallal szemben - színes német-török
film (rendezte: Fatih Akin, fsz.: Birol Ünel, Sibel Kekilll); 18.15: Tudatlan
tündérek - színes olasz-francia film (rendezte: Ferzan Özpetek, fsz.:
Margherita Buy, Stefano Accorsi)

FILMTÉKA MOZI
02. 1 0 . - 0 2 . 1 6 . , 16.15, 2 0 . 4 5 : Messze - színes török film (rendezte: Nuri Bilge Ceylan, fsz.: Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Torak); 18.30: Egy
hulla, egy falafel és a többiek... - színes ausztrál-olasz komédia (rendezte: Richárd Lowensjein, fsz.: Noah Taylor, Emily Hamilton)

GRAND CAFÉ
0 2 . 1 0 . , 17.00: József és t e s t v é r e i - J e l e n e t e k a Parasztbibliábólszínes magyar film (rendezte: Jeles András); 21.00: Zatoichi - Szamuráj
-színes japán film (rendezte: Takeshi Kitano)
0 2 . 1 1 . - 0 2 . 1 3 . , 17.00: József és t e s t v é r e i - J e l e n e t e k a Parasztbibliából - színes magyar film (rendezte: Jeles András); 19.00: Tokiói tort ú r a - s z í n e s francia-japán film (rendezte: Alain Corneau); 21.00: Zatoichi - Szamuráj - színes japán film (rendezte: Takeshi Kitano)
02. 1 4 . - 0 2 . 1 6 . , 17.00: József és t e s t v é r e i - J e l e n e t e k a Parasztbibliából - színes magyar film (rendezte: Jeles András); 19.00: Kill Bili - színes amerikai film (rendezte: Quentin Tarantino); 21.00: Kill Bili 2 - s z í n e s
amerikai film (rendezte: Quentin Tarantino)

SZEGED, BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
0 2 . 1 5 . , 19.00: Néprajzi Filmes Esték: Dúsgazdagolás - Karácsony Molnár Erika filmje

SZEGED, CINEMA CITY (PLAZA)

Köves Gyuri átlagos zsidó
kamasz fiú átlagos sorssal
Budapesten, 1944-ben. Nem
sokkal azután, hogy apját
munkaszolgálatra viszik, őt is
elfogják, majd bevagonírozzák
és Auschwitzba, o n n a n pedig
Buchenwaldba szállítják. Köves
nem lázad sorsa ellen, n e m
lepődik meg, nem keres kiutat.
Átmeneti barátságokra tesz
szert, felnőttek és gyerekek;
flegmák és rémültek,
alkalmazkodók és vagányok
bukkannak fel mellette a
tömegből, és sodródnak el
mellöle. Ö pedig csak van, és
megfigyel; egész addig, míg sok
véletlennek és szerencsés vagy
szerencsétlen fordulatnak
köszönhetően haza n e m kerül.

Hisz nincs olyan képtelenség,
amit ne élhetnénk túl...
Az első forgatási n a p tavaly
d e c e m b e r b e n volt a Wesselényi
utcában. Egy pincében vették
fel azt a jelenetet, amikor az
apa elbúcsúzik a m u n k a t á b o r
előtt. A főszereplő Nagy Marcellt a stáb rejtegette a sajtó
elől, hiszen mindenki rá volt kíváncsi. Egy fotósnak ugyan sikerül egy fényképet készítenie,
de csak Marcell dublőrét tudta
lencsevégre kapni.
A film zenéjét Ennio Morricone szerezte, aki azonnal igent
m o n d o t t a felkérésre. Olvasta a
regényt, a rendező Koltai Lajossal pedig már dolgozott együtt
Tornatore filmjeiben, a Malenában és Az óceánjáró zongo-

rista legendájában. Amikor az
első részletet megmutatták neki Rómában, rögvest zongorához ült és dallamokat próbálgatott. Amikor pedig a kész filmet
látta, elsírta magát és félrevonult a szobájába. Majd közölte,
ír egy dalt is - A magány himnuszát. Morricone mindig elsőként érkezett a stúdióba, rakosgatta a kottákat, készült. Mint
mondta, az ő zenéjéről van szó,
meg kell tisztelnie a kollégákat.
Az alkotás a magyar filmtörténet legnagyobb szabású vállalkozása. A legek filmje: magyar filmben soha korábban
n e m volt ennyi - mintegy százötven - beszélő szereplő, és soha korábban n e m építettek ekkora díszletet. A film h á r o m or-

szág, Magyarország, Németország, Nagy-Britannia koprodukciójában készült. Az 59 forgatási napból két hetet töltöttek Fóton, két hetet Piliscsabán, egy hetet Németországban, Erfurtban, egy hetet Dunaújvárosban, hat napot a Mafilm m ű t e r m é b e n , három napot Lóréven és két napot a paksi téglagyárban. A filmben 145
színész, és hozzávetőleg 10 ezer
statiszta szerepelt. A forgatás
végére hozzávetőleg 70 ezer
méter exponált nyersanyag keletkezett. A film forgatókönyve
119 oldalas volt, amit 146 képben, 653 beállításban és 2501
csapóval vettek fel.
Szeged, Belvárosi mozi, Cinema
City

VÍGJÁTÉK

RAJZFILM

HOLGYVALASZ

MICIMACKÓ
ÉS AZELEFANT

. „ m ü * !

DRÁMA
MESSZE

A Százholdas Pagony békéjét súlyos lábak
dobbanása zavarja meg. Valami félelmetes közeledik! A m i pedig félelmetes, az talán a Zelefánt, hiszen ebben az évszakban igen sokan
járkálnak errefelé. A Zelefántot ugyan még
senki sem látta, de már mindenki róla beszél.
Régi barátaink, Micimackó (baráti körben
Medveczky Medve néven is közismert). Malacka, Nyuszi, Tigris és a többiek a szörnyű eseményre készülnek: amikor szembe kell majd
nézniük azzal, amiről mindenki tud valami fontosat, csak azt nem tudja senki, hogy mi
lehet az.
Szeged, Cinema City

« h m m * * »

Mahmut, a középkorú fotós szakmai sikerekkel
övezett, mégis magányos életébe szélvészként
tör be vidéki unokaöccse, Yusuf. Bár a fiatal férfinak nem áll szándékában megzavarni Mahmut
szertartásos kis mindennapjait, mégis akarva-akaratlan belegyalogol unokabátyja magánéletébe, aki túlzott, már-már megszállott pedánsságával, megrögzött szokásaival azon igyekszik,
hogy elmeneküljön a világ elől.
Szeged, Filmtéka mozi

KISZOMBOR, MŰVELŐDÉSI HÁZ
0 2 . 1 1 . , 18.00: Bridget Jones: M i n d j á r t megőrülök - színes, magyarul

MAKÓ, PÁGER MOZI
0 2 . 1 1 . - 0 2 . 1 3 . , 19.00: Nagy Sándor, a hódító - színes amerikai film
(rendezte: Olivér Stone, fsz.: Colln Farrel, Angelina Jolié)

MINDSZENT, TISZA MOZI

ni

Kérjük, írja meg nevét és lakhelyét!

rueajelvnletjiik:

KÜLDJÉK BE és Ml KÖZZÉTESSZÜK!

Ktdm OImjó! t meqj«l«n(ihfi 4 btkuldö egplírtísín ktviil e képen látható sünéi) (kiskorüakaai * lórién)« képeseid) Irauéjérulist siükséges.

——

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MOZAIK MOZI
0 2 . 1 0 . - 0 2 . 13., 17.45: A nemzet aranya - színes amerikai film (rendezte: Jon Turteltaub, fsz.: Nicolas Cage, Harvey Keitel); 2 0 . 0 0 : Kaptár 2.
Apokalipszis - színes német film (rendezte: Alexander Wltt, fsz.: Milla Jovovich, Sienna Guillory)
0 2 . 1 4 . - 0 2 . 1 6 . , 17.45: Csodálatos Júlia - színes magyar film (rendezte: Szabó István, fsz.: Annette Bening, Catherine Charlton); 2 0 . 0 0 : A nemzet aranya - színes amerikai film (rendezte: Jon Turteltaub, fsz.: Nicolas
Cage, Harvey Keitel)
0 2 . 1 4 . , 15.00: Napfény a jégen - színes magyar zenés vigjáték
0 2 . 1 5 . , 15.00: Iszony-fekete-fehér magyardráma
0 2 . 1 6 . , 15.00: Egy magyar nábob - színes magyar történelmi kalandfilm

da BarrettJ

06-30/30-30-443
i ttelma9yar.hu

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG
kommunikációs partnere a T-Mobile Rt.

0 2 . 1 4 . , 18.00: Már megint bérgyilkos a szomszédom - színes, magyarul beszélő amerikai film (rendezte: Howard Deutch, fsz.: Bruce Willis,
Matthew Perry)

b e s z é l ő a n g o l f i l m ( r e n d e z t e : B e e b a n K i d r o n , fsz.: R e n é e Z e l l w e g e r , J a c i n -

Várjuk kedvenc fotóikat rövid szöveggel!

OTTHON VANt

DESZK, FALUHÁZ
02.11., 19.00: C o l l a t e r a l - A halál záloga - szines amerikai film (rendezte: Michael Mann, fsz.: Tom Cruise, Jamie Foxx)

0 2 . 1 2 . , 18.00: Cápamese -színes, magyarul beszélő amerikai film (rendezte: Blbo Bergeron, Vicky Jenspn)

VARJUK

I megmutatjuk mindenkinek!

DÉLYUGYARORSZÁC
DÉimAc

BALÁSTYA, PETŐFI MOZI
02.11., 19.00: A hihetetlen család-színes, magyarul beszélő amerikai
animációs film (rendezte: Brad Bird)

FORRÁSKÚT, SZABADSÁG MOZI

MOZGÓKÉPEK

John Clark chicagói ügyvéd. Szereti gyönyörű feleségét, felnevelt két csodálatos gyereket és karrier dolgában sem panaszkodhat. Hétköznapjai
mégis egyhangúan telnek. John néha eltűnődik,
hogy vajon tényleg csak ennyi lenne-e az élet. Aztán hirtelen valami megváltozik. Hazafelé utazván
a vonatablakon át egy fiatal tánctanárra lesz figyelmes, aki a lerobbant Miss Mitzi's Stúdióból
visszabámul a férfira. Ez a pillantás szinte kísérti a
férfit, és John estéről estére már keresi ezt a pillantást. Végül egyszer leszáll a vonatról, és beiratkozik a társastánc-tanfolyam kezdő csoportjába,
anélkül, hogy ezt egy léleknek is elárulná. John
hirtelen egy teljesen új világban találja magát - a
mozgás, a zene és a szenvedély világában.
Szeged, Cinema City

0 2 . 1 0 . - 0 2 . 16.
Hölgyválasz: 13.30,15.45,18.00, 20.15, p, szo. 22.30-kor is, szo.,vas.
11.15-kor is
Sorstalanság: 14.15,17.15, 20.00, szo., vas. 11.30-koris
Micimackó é s a Z e l e f á n t : 13.45,15.15,16.45,18.15, szo., vas. 10.45,
12.15-kor is
A b u k á s - H i t l e r utolsó napjai: 14.45,17.30, 20.15, szo., vas. 12.00-kor is
Lucky Luké és a Daltonok: 13.00,15.00,18.45, 20.30, p, szo. 22.30-kor is,
szo., vas. 11.00-kor is
Ray: 19.45
Fürész: 13.45,17.45
Csudafilm: 14.30,16.30,18.30, 20.30, p, szo. 22.30-kor is, szo., vas. 10.30,
12.30-kor is
Az utolsó gyémántrablás: 16.45,19.45, p, szo. 21.45-kor is
Válótársak: 16.15,20.30, p, szo. 22.30-kor is
Kaptár 2 . - A p o k a l i p s z i s : 13.15,18.00
Nagy zür Korzikán: 15.45, p, szo. 22.30-kor is
A nemzet aranya: 15.30, 20.00, p, szo. 22.30-kor is
Ocean's Twelve - Eggyel nö a tét: 13.45,18.15
8 0 nap alatt a föld körül: szo, vas. 10.45
Polar Expressz: szo., vas. 10.15
A hihetetlen család: szo., vas. 11.15
Cápamese: szo., vas. 11.45
Garfield: szo., vas.: 10.00

m
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PITVAROS, FILMSZÍNHÁZ MOZI
0 2 . 1 1 . , 19.00: Mobil - színes amerikai film (rendezte: Dávid R. Ellis, fsz.:
Kim
K
i m Basinger,
B a s i n g e r , Chris
C h r i s Evans)
fcvans)

RÚZSA, MÓRA FERENC MOZI
0 2 . 1 3 . , 18.00: Csajok a csúcson 2. - színes, magyarul beszélő német
film (rendezt^: Peter Gerslna, fsz.: Diana Amft, Karollne Herfurth)

SZEGVÁR, ADY ENDRE MOZI
0 2 . 1 3 . , 19.00: Cápamese - szines, magyarul beszélő amerikai film (rendezte: Bibo Bergeron, Vick^Jen^on)

ÜLLÉS, MŰVELŐDÉSI HÁZ

0 2 . 1 3 . , 18.00: A halál a ragadozó ellen - színes, magyarul beszélő
amerikai film (rendezte: Paul W. S. Anderson, fsz.: Sanaa Lathan, Raoul
Bova)

A DELMAGYARORSZAG ES A DÉLVILÁG
HETI PROGRAMAJÁNLÓJA

A HÉT ESEMÉNYE

KEDD, 18 ÓRA

KORDA-BALÁZS-KONCERT

02.10.-02.16.

VÁSÁRHELY, PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

legyolt@delmagyar.hu
SZERKESZTI: HEGEDŰS SZABOLCS, TÍMÁR KRISZTA

MINDEN MÁS
02.10., CSÜTÖRTÖK

02.12., SZOMBAT

Ifjúsági ház, 18.00: Közéleti Kávéház: Horváth Tímea
és Kékesi Dóra énekel
Grand Café, 19.00: Kelemen Zoltán Mitikus átváltozások (Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban)
című tanulmánykötetének bemutatása. A szerzővel
Bombitz Attila irodalomtörténész beszélget.
Máltai játszótér (Szeged, Retek u. 2 - 4 . ) , 16.00:
táncház
Bartók Béla Művelődési Központ, 18.00: A vizes
élőhelyek napja alkalmából Molnár Gyula természetfotó-vetítése
Petőfi Sándor Művelődési Központ (Vásárhely),
18.00: Életmódklub: homeopátia

Máltai játszótér, 15.00: mesés-zenés festés

02.11., PÉNTEK
Szeged Plaza, 18.00: Valentin-nap Megasztár-vendégekkel - fellép: Galambos Dorina, Kandech Evelyn, Gáspár Laci és az Akrobat Max Tánccsoport
Móra Ferenc Múzeum, 17.00: Közéleti Kávéház - Magyar hadihajók tündöklése és bukása
Máltai játszótér, 16.00: dia- és filmvetítés

02.13., VASÁRNAP
Máltai játszótér, 15.00: kézműves-foglalkozások

02.14., HÉTFŐ
Máltai játszótér, 9 . 3 0 : Szoptatós anyacsoport
Algyői faluház, 17.00:3. Part Humanista Olvasókör közönségbeszélgetés Kürti Béla régésszel

02.15., KEDD
Gyógyszerésztudományi kar (Szeged, Eötvös u.
6.), 18.00: Közéleti Kávéház, Puskin-est-A költő versei
oroszul és magyarul
Máltai játszótér, 1 4 . 0 0 : sportnap

02.16., SZERDA
Royal Szálló, 1 8 . 0 0 : Közéleti Kávéház - A közlekedés
költségei
Máltai játszótér, 1 6 . 0 0 : egészség- és életmódnap
Bartók Béla Művelődési Központ, 18.00: Katasztrófák és a múlt

Valentin-nap Megasztár-vendégekkel, Szeged Plaza - fellép: Gáspár Laci, Kandech Evelyn, Galambos Dorina

A HET KÖNYVE

SZÍNHÁZ
02.11., PÉNTEK
Szegedi Nemzeti Szinház, 19.00:
A csend - opera (Nemzeti premier-bérlet)
Korzó mozi, 19.00: Kopogós römi
- színmű (bérletszünet)
Pinceszínház 8> Művészkávézó
(Szeged, Horváth Mihály u. 7.1,
19.30: Szegedi Egyetemi Színház:
Szerelmem Elektra

02.12., SZOMBAT

Szegedi N e m z e t i Színház, 19.00:
Anconai szerelmesek - zenés komédia (bérletszünet)
Korzó mozi, 19.00: Kopogós römi
- s z í n m ű (bérletszünet)

Másfél órás show-műsorral érkezik Csongrád megyébe Korda György és Balázs Klári. Lapunk legszerencsésebb
előfizetőinek Hódmezővásárhelyen, Makón, Szegeden, Mindszenten és Szentesen ad koncertet az ismert házaspár.
A február 15-e és március 2-a között zajló turné első állomásaként kedden Hódmezővásárhelyre érkeznek, és
remélhetőleg csordultig megtöltik a Petőfi Sándor Művelődési Központot. A 18 órakor kezdődő buli
visszaemlékezéssel, a régebbi dalokkal indul. Ezt követően a legutóbbi, Ugye szeretsz még? című közös albumukról
énekelnek duetteket. Az est folyamán felcsendül a Titanic főcímdala is, valamint a házaspár legkedveltebb,
lendületesebb száma, a M a - M a Maria is.

Pinceszínház 8r Művészkávézó,
19.30: Pinceszínház varieté
Szeged Plaza, 14.00: Teknőc és barátai-farsangi előadás

király meg az ördög - a budapesti
Pitypang Színpad mesejátéka (Óvodás-bérlet); 14.30: Mátyás király
meg az ördög (Kisiskolás-bérlet)

02.13., VASÁRNAP

02.15., KEDD

Szegedi N e m z e t i Színház,
1 9 . 0 0 : A csend - opera (Erkel Ferenc-bérlet)

Szegedi Nemzeti Színház, 10.00:
Hókirálynő -zenés mesejáték (Kuka-bérlet); 14.00: Hókirálynő - zenés
mesejáték (Vidor-bérlet)

02.14., HÉTFŐ

Szegedi Nemzeti Színház, 14.00:
Andersen - családi musical (Micimackó-bérlet)
Petőfi Sándor Művelődési Központ (Vásárhely), 10.00: Mátyás

CSAK BULI
02.10, CSÜTÖRTÖK
JATE-klub, 21.00: Student est - újdonságok nosztalgiával
SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Észhelyzet Patkós doktorral

A KIRÁLYSÁG TITKAI

CARMEN BIN LADEN

02.16, SZERDA
Szegedi N e m z e t i Színház,
1 9 . 0 0 : A csend - opera (Universitas-bérlet)

H a p r o g r a m ö t l e t e d van,
k ü l d d el n e k ü n k a
+
Legközelebb

, '

címre.

0 2 . 1 7 - t ó l 0 2 . 2 3 + g közöljük
a megyei ajánlatot.

C a r m í n

BIN LÁDEN
aküulwagtitkäi

2001. szeptember 11-én
Svájcban megcsörren Carmen
Bin Laden mobiltelefonja.
Carmen ekkor tudja meg, hogy
percekkel korábban két
repülőgép ütközött a New
York-i Világkereskedelmi
Központ ikertornyainak. Úgy
érzi, hogy a világ kifordult a
tengelyéből, és ösztönei azt
súgják, hogy sógorának,
Oszama Bin Ladennek köze van
a szörnyű eseményhez.
Az írónő, Carmen Bin Laden,
a félig svájci, félig perzsa, szabad szellemű európai lány

1974-ben férjhez megy a nagyhatalmú, dúsgazdag szaúd-arábiai Bin Laden család egyik tagjához. Carmen Bin Laden merészen lerántja a fátylat földünk
egyik leggazdagabb, leghatalmasabb, legzártabb és legrejtélyesebb országáról - valamint
arról, hogy milyen szerepet játszik b e n n e a Bin Laden klán, s
volt sógora, a világon azóta elsőszámú közellenséggé vált terrorista vezér, Oszama Bin Laden. A királyság titkai lebilincselő olvasmány, aki kézbe veszi, n e m tudja letenni.

02.11, PÉNTEK
JATE-klub, 2 2 . 0 0 : Breakbeat Party
SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Igazi házibulizenék Gajdács Zoltánnal
Sing-Sing, 19.00: Gimidili - t i n i b u l i
Ifjúsági ház, 19.00: IH Liebe Dich Party: Sun City, Porno 69 és Hooligan's-koncert, Rádió 88 party kifulladásig
Blueseum Étterem & Pub (Szeged, Zárda u. 7.), 21.00: Táncos nosztalgiaparty

KONCERT
02.11, PÉNTEK
JATE-klub, 21.00: Másfél-koncert
Port Royal Peter & Pan

02.12, SZOMBAT

A L'OLYMPIA

r

ú

RAY

* » qi*«""*

*

02.14, HÉTFŐ

JATE-klub, 2 2 . 0 0 : Valentin-napi Mi-csoda buli
SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Szabad szombat party
Sing-Sing, 2 3 . 0 0 : Szombat esti láz
Blueseum Étterem 8i Pub, 21.00: Eredeti latin est salsa zenével és tánctanítással

Szegedi Nemzeti Színház, 2 0 . 0 0 :
Valentin-napi St. Martin-koncert
Bartók Béla Művelődési Központ, 18.00: Hol van az a nyár - A
Parlandó Énekegyüttes sanzonestje

02.14, HÉTFŐ

02.15, KEDD

JATE-klub. 21.00: TTK-s est
Port Royal - Valentin-napi meglepetés

SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Suncity + Egyszercsak-koncert

02.15, KEDD
SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Rockbuli

02.16, SZERDA

02.16, SZERDA
JATE-klub, 21.00: Közgazdászbuli
SZOTE-klub, 2 2 . 0 0 : Jogászbuli
Sing-Sing, 2 3 . 0 0 : Classic Night nosztalgiaparty

A HÉT CD-JE

St. Martin-koncert, Szegedi
Nemzeti Színház

JATE-klub, 21.00: Belga-koncert
Blueseum Étterem 8t Pub (Szeged, Zárda u. 7.), 19.00: Polgár-Várnai duo: 50 év slágerei

RAY CHARLES
Már látható a mozikban a Ray
Charlesról szóló életrajzi film, amely
elmeséli a legendás vak zenész
életét. Ennek kapcsán mi most egy
koncertfelvételt ajánlunk tőle. A
soul, a dzsessz és a blues
\
koronázatlan királya 2000-ben lépett
s
fel Párizsban. Ez a koncert most
megjelent CD-n és DVD-n, rajta többek között az Angelina, a
What'd I Say, a Georgina On My Mind vagy a Hey Girl is. Jean-Pierre
Grosz - Ray Charles barátja - volt a koncert producere. Szerinte ez
a párizsi fellépés az egyik legjobb volt, amit a zenésztől valaha is
hallott. A DVD bonuszai között található egy Ray Charles-interjú is.

X
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MEGKERDEZTÜK VÁSÁRHELYI OLVASÓINKAT

Jól fűtenek-e a munkahelyén

7
<

CSÖRÖG A T E L E F O N

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-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.

KIUTTALANSAG
Többen, köztük Szegedről Vass
László, Kovács Terézia, valamint
a 30/205-2016-ról egy olvasónk
elkeserítőnek tartja, hogy senki
sem nyújtott hathatós segítséget
a három gyermekét nevelő balástyai apának. A milliárdosok, sokszoros milliomosok lelkiismerete felébredhetne, de főként a kormányzat tehetne valamit, hogy
az emberek ne a halálban lássák
a kiutat nehéz anyagi helyzetükből.
VERBA BELA
biztosítási
üzletkötő:
- Jól fűtenek a munkahelyemen,
ami azért nem különleges ebben
a hidegben sem, mert odahaza
dolgozom. S az irodai munkához, amit végzek, szükség van a
melegre. A magam foglalkoztatójaként én szabályozom, milyen
meleg legyen nálam.

H0R0SZK0P
j U

KOS: Kerülje az összetűzéseket, küI lönösen a szomszédokkal! Igyekezzen
a jószomszédi viszonyt megőrizni, még akkor
is. ha nyelnie kell! A cél szentesíti az eszközt!

¥

BIKA: Épp eleget tudott meg új is1 merőséről. Végleg szakítsa meg vele a kapcsolatot. Legyen következetes, és
ne essen meg az illetőn a szíve!
{V}

IKREK: Élete fontos részét alkotó baI rátja megkeverheti a kártyát. Furcsa,
szokatlan helyzet alakulhat ki a mai nap. Bizonytalanul. határozatlanul várja a fejleményeket.
^ ^ RÁK: Ha örömét leli a ruhák vásár^ ^ f l á s á b a n , járja a boltokat! Ma rengeteg szép darabra bukkanhat rá. Ez egyben gyógyír lehet esetleges rosszkedvére.
Q j

OROSZLÁN: Munkája végeztével
koncentráljon családjára! Gyermekeinek komoly gondja lehet, amiről ön nem
tud! Vacsora közben faggassa ki őket, hozza
össze a családot!
f A SZŰZ: A vásárlásokra és a társáé i sági életre fejtenek ki pozitív hatást
a csillagok. Munkája végeztével járja a boltokat, invitálja barátait is! Vacsorázzanak
együtt!
K 7 \ MÉRLEG: Ügyeljen a helyes táplálW W i k o z á s r a , kedves Mérleg! Egyén sok
teljes kiőrlésű búzából készült étket! Figyeljen oda az elegendő fehérjebevitelre is!
V I

SKORPIÓ: Ha segítségre van szüki sége, csak a telefonért kell nyúlnia!
Különben barátai nem tudnak segíteni! A néma gyereknek ugyanis anyja se érti a szavát!
J s f NYILAS: Látogassa meg végre sór ^ v | gorát! Eljött az ideje a megbékélésnek, tegye meg ön az első lépést! Ne legyen
büszke, tudjon bocsánatot kérni!
BAK: Ha egy beszéd megtartására
Z M k I kérik fel. értékelje a gesztust! Alaposan készüljön tel! Több száz ember figyelheti
ugyanis minden mozdulatát, ihatja szavait!
^ T f r VÍZÖNTŐ: Barátságába szerelem
^ f l k l i s vegyülhet valamelyik oldalról. A
mérleg ma azonban nagyon kibillen, tennie
kell valamit. Ne szégyellje érzéseit!
HALAK: Ideje elgondolkodni azon,
^ ^ I hogy mit akar, és merre tart! Lehet,
hogy meg kéne változtatnia munkahelyét!
Mélyedjen magába, tervezze meg jövőjét!

TISZTELT OLVASÓINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket
esetenként rövidítve, szerkesztett tormában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével. A jövőben leveleiket csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban
ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk
meg és nem adunk vissza.

CSAKA ZITA
tanár:
- Tulajdonképpen jól fűtenek,
hiszen termálvizet használ az iskola erre a célra. A gond csak az,
hogy az iskola bizonyos részén
lehet érezni a kinti hideget,
ugyanis az beszökik a régi, hibás
nyílászárókon át. Ahol újak vannak, ott semmi gond.

KORPONOVICS PALNE
eladó:
- Jól fűtenek. Én egy nagyáruházban dolgozom, ahol a komfortfokozat magas, nemcsak a
vevők kényelme miatt, h a n e m
a dolgozók érdekében is. Ezért
az eladótérben és a szociális
helyiségekben is kellemes a
meleg.

BASICS FERENC
lakásszövetkezeti
elnök:
- Jól fűtenek, ami azt jelenti,
2 0 - 2 2 fok közötti a hőmérséklet
egész nap, előírás szerint. Igaz, a
fűtésünk távfűtés, miután az iroda egy panelház lakásában található, így egyenletes a meleg mindenhol. Ennél hűvösebben ülőmunkát n e m is lehet végezni.

VERES-PATAK
Fodor Pál Makóról úgy véli, hogy
a Veres-patak esetleges szennyezésénél nagyobb veszélyt jelent,
ha a Békés megyei ivóvízkészlet
megfertőződik.

ŰRHAJÓS UTCA
A 70/253-0505-ről
érkezett
SMS küldője
logikátlannak
tartja, hogy az Űrhajós utca elejére kirakták a kátyús utat jelző
táblát, mert az úttest olyan
rossz, hogy esélyük sincs az autósoknak arra, hogy kikerüljék
a gödröket.
FEGYVERTARTÁSRÓL
A 20/977-8641-ről érkezett
SMS írója maga is fegyvertulajdonos. Véleménye szerint
illegálisan tartott fegyverrel
követnek általában bűncselekményeket. Az EU tagországai
közül a fegyvertartásra vonatkozó egyik legszigorúbb szabályozás éppen h a z á n k b a n érvényes.

P0STAB0NTAS

Emlékezem, tehát vagyok - Emlékpontok
Hódmezővásárhely
történetét is
Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy az emlékezésnek
döntő szerepe van az emberré válás folyamatában,
akkor könnyen felismerhetjük, hogy az emlékekben bővelkedő XX. század szinte arra kényszerít
bennünket, hogy tagoljuk történelmünket. Ősi emberi tapasztalat, hogy csak a tagolt, értelmezett ismeret marad meg a számunkra, a többit elfelejtjük.
Fontos tudás, hogy a történelem nem afféle absztrakció, nem csupán a tudomány számára létező elvont jelenség, amely kizárólag gazdasági, politikai
vagy éppenséggel szociológiai fogalmakkal leírható
folyamatként ábrázolja mindazt, ami velünk az
időben megtörtént. A történelem igenis apák,
anyák, gyermekek és rokonok, sőt szomszédok
vagy egyszerű ismerősök története. Ha a történetírás elveszíti kapcsolatát az emberekkel, elveszíti
valódi szerepét az emberi kultúrában, minden gondolatmenet, elemzés és értelmezési kísérlet funkcióját veszti.
Kérem, nézzék el nekem ezt az elméletinek tűnő felvezetést, de minden további megfontolásom innen fakad. Ezekből a gondolatokból következik ugyanis az a felismerés, hogy n e m engedhetjük meg az elmúlt majd hatvan esztendő vásárhelyi történetének szétporladását, mert ez a
város csak akkor lehet polgárainak a világban otthont adó középpontja, ha közös emlékezete magával viszi az elszenvedett, és olykor mégis vidáman végigélt m a j d n e m öt évtizednyi történelmét.
Ennek a történetnek a leghitelesebb „történészei", ennek a városnak a polgárai. A magunk
mögött hagyott XX. században az ember megtanult nem hinni a leírt szónak, megtanult a sorok
között olvasni. Ha egyáltalán képesek vagyunk
valamit elfogadni, úgy az azoknak a tanúknak a
története, akik saját életük súlyával, saját szavaikkal mesélik el mindazt, ami megtörtént velük.
Van, aki dicsér, van, aki átkozódik, van, aki mereng, és vannak, akik csupán nagyokat hallgatnak, netán hallgatva könnyeznek. Ők a történelem, az ő üzeneteik méltók arra, hogy megőrizzük.
A felnövekvő generációk tele vannak kérdésekkel, amelyekre nekünk választ kell adnunk. Kik és
hogyan élték meg Vásárhelyen az elmúlt fél évszázadot: Milyen személyes sorsok jellemezték ezt az
időszakot? Milyen volt a tárgyi környezet? Kik voltak alakítói és elszenvedői ennek az ötven évnek?
Ezen kérdések megválaszolásakor ma még úgy kereshetjük a válaszokat, hogy támaszkodhatunk a
vásárhelyiek emlékezetére. Éppen ezért itt az idő,
hogy bemutassuk városunk hihetetlenül gazdag
múltját, szerteágazó hagyományait, miközben azt
is be kell mutatnunk, hogy a szabadság hiánya
mekkora károkat okozott, és hogyan deformálta
kultúránkat. Ezer és ezer példát tud erre mindenki
felsorolni az élet minden területéről. Másképp lakunk, eszünk, szeretünk és tanulunk, ha nincs szabadságunk. Másképp születünk, gondolkodunk, és
halunk meg.
Ezért tervezzük tehát, hogy létrehozzuk Magyarország első oktatási központját, az Emlékpontot,
hogy állandó kiállítás keretében, Hódmezővásárhely példáján keresztül mutassuk be az 1945-től
1990-ig terjedő időszakot. A kiállítás a vásárhelyiek számára készül, így szükségünk van minden
polgárunk támogatására, függetlenül attól, ki, miként tekint a bemutatott korszakra. A történet
ugyanis csak akkor lehet érvényes, ha minden élő
gondolat és vélekedés részét képezi, mert csakis akkor teljesülhet az a célkitűzés, hogy eleven kapcso-

jelölik

latot teremthessünk a történelem szereplőivel, azaz a vásárhelyi emberekkel. N e m kevesebbet szeretnénk elérni, mint hogy kézzel foghatóvá tegyük
azt a sokszor elvontnak tűnő történelmi folyamatot, amelynek eredményeképp állandóan változik a
polgárok hétköznapi élete.
Ugyanakkor egy olyan állandó kiállítással és oktatási központtal kívánjuk megőrizni és átadni Vásárhely üzenetét és a közelmúlt emlékét, amely a
legkorszerűbb kiállítási technológiákkal és múzeumpedagógiai lehetőségekkel élve teszi tapinthatóvá és mindenki számára is felfoghatóvá azokat a
történelmi folyamatokat, amelyek Hódmezővásárhelyt és lakóit érték az elmúlt ötven esztendőben.
Emlékpontunk mementó is lesz, hiszen figyelmeztet arra, hogy ez az ötven esztendő nem álom, azzal, hogy távolodunk tőle, nem csökken a tanulságok súlya.
Alighogy nekiveselkedtünk ennek a h a t a l m a s
feladatnak, máris kritikák fogalmazódtak meg
a tervezett Emlékponttal szemben. A város önk o r m á n y z a t á n a k testületi ülésén volt képviselő, aki történelemhamisítástól tartott. Mások a
feladat t u d o m á n y o s kivitelezésére felkért szakembereket kifogásolták. A félreértések elkerülése véget engedjenek meg egy rövid összefoglalást: az Emlékpont történészi koncepciójának
kivitelezésére n e m kisebb tekintélyeket sikerült
megnyerni, m i n t Gerő András történészt, az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem professzorát,
Stark Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s á t , H o r v á t h Miklós professzor urat, a Hadtörténeti Intézet igazgatóját, Kun Miklós professzort, aki az adott
korszak orosz vonatkozású anyagainak egyik
legnagyobb szakértője. A történészi m u n k a koordinálását és irányítását pedig Schmidt Mária
professzor asszony személyében egy olyan történész végzi, aki létrehozta az európai kontinens egyik legismertebb, számos külföldi elismeréssel jutalmazott m ú z e u m á t (Terror Háza],
amelyet megnyitása óta több m i n t egy millióan
látogattak meg. Nemzetközi elismertsége és tudományos kvalitásai ellenére a legtöbb t á m a d á s
természetesen az ő személyét érte, de hiszen
önök is tudják, „senki sem lehet próféta a saját
hazájában". Ha meggondoljuk, hogy Schmidt
Mária koncepciója alapján, az ő szakmai vezetésével készült el a vásárhelyi holokausztmúzeu m , az ország eddig egyetlen állandó vidéki kiállításával — melyet n e m csak az országos zsidószervezetek fogadtak kitörő lelkesedéssel - , nehéz értelmezni a m o s t a n i fenntartásokat.
Mindez azonban fontos a m a j d a n i Emlékpont
keletkezéstörténete szempontjából. A történelem értelmezésért folytatott küzdelem ugyanis
egyidős az emberiséggel. A lényegi m u n k a Vásárhelyen zajlik majd, ahol a közgyűjtemények,
a levéltár és az élő emlékezet segítségével készül az a háttéranyag, amely leendő oktatási
központ szívét adja.
A legfontosabb mégis az, hogy emlékeznünk kell,
hogy nem sajnálhatjuk erőnket az emlékezésért
végzett munkára. Történetünk megőrzése, annak
tudata, hogy „voltunk" és „vagyunk", hogy egyszer
„nem. leszünk", de lesznek utódaink, akik ránk
emlékezve őrzik meg emberi mivoltukat, olyan feladat, amely alól kibújni - nem hiszem, hogy túlzás
- civilizációs bűn lenne. Itt az idő, hogy nekilássunk a munkának!
DR. LÁZÁR JÁNOS,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE

Mára kérdeztük:
Jól fűtenek-e
a munkahelyén?

Következő kérdésünk:
Indul-e az autója
a hideg reggeleken?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint

történik.

06-30/30-30-921
Vagy szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
szeged
KISS LÁSZLÓ
Február 1., 17 óra 10 perc, 3420 g. Sz.: Tamási Tímea és Kiss András (Sándorfalva).
PALÁSTI RICHÁRD MIHÁLY
Február 7., 13 óra 40 perc, 4280 g. Sz.: Tarnóczi Ildikó és Palásti Mihály (Csongrád).
SÁNDOR ILDIKÓ IMOLA
Február 7., 13 óra 25 perc, 2280 g. Sz.:
Molnár Angéla és Sándor Tibor (Ásotthalom).
VARGA DUDÁS LILI
Február 2., 18 óra 57 perc, 1570 g. Sz.:
Farkas Erika és Varga Dudás István (Szeged).
FARKAS ANDRÁS MÁRK
Február 7., 11 óra 10 perc, 3390 g. Sz.:
Jáksó Klára és Farkas Csaba (Szeged).
KISS BENEDEK
Február 7., 12 óra 1 perc, 4050 g. Sz.: Márkus Anita és Kiss István (Szeged).
VASÁRHELY
GYULAFALVI ADRIENN
Február 8., 8 óra 20 perc, 3820 g. Sz.: Kapocsi Annamária és Gyulafalvi Attila (Vásárhely).

SZENTES
VALKAITAMAS ZOLTÁN
Február 2., 13 óra 40 perc, 2650 g. Sz.:
Szemerédi Erika Judit és Valkai Tamás Zoltán (Csongrád).
VASKOR GRÉTA
Február 2., 22 óra 13 perc, 3130 g Sz.: Medvegy Tímea és Vaskor Attila Szabolcs (Szarvas).
SZILÁGYI RÉKA
Február 3., 23 óra 33 perc, 3460 g. Sz.:
Széplaki Anett és Szilágyi Imre (Szegvár).
TURICZKI GRÉTA
Február 4., 15 óra 35 perc, 3670 g. Sz.: Pataki Gréta és Turiczki Károly (Szegvár).
BAGI GERGŐ
Február 5., 5 óra 20 perc, 3790 g. Sz.:
Maszlag Emma és Bagi János (Szentes).
MÁRTON GRÉTA
Február 6., 14 óra 58 perc, 3310 g. Sz.:
Rácz Anita és Márton Sándor (Szarvas).
MÁCSAI JÁZMIN FANNI
Február 7., 9 óra 53 perc, 2760 g. Sz.: Bata
Mónika és Mácsai József (Kunszentmárton).
FARKAS ZSOLT ZALÁN
Február 7., 11 óra 58 perc, 3360 g Sz.: Szarka
Hedvig Anna és Farkas Zsolt (Árpádhalom).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZ1E Traumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi fel
és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt.
57.) tart. A gyermeksériiltek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felöl). Tel.: 62/474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30
óráig, szombaton, vasárnap és munkaszü-

neti napokon pedig reggel 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.
s.o.s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.
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SZENTES

17.30 óra: A miskolci boniésklájd.
Színes magyar film;
20 óra: Amerikai taxi. Színes, m. b.
amerikai vígjáték.

KÖZELEI
SZEGED

E-mail címünk: ajanloC" delmagyar.hu
MOZI
SZEGED

BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
15.30 és 17.45 óra: Csudafilm.
Színes magyar film;
20 óra: Hosszú jegyesség. Színes
francia-amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
16.15 és 18.30 óra: Hosszú
jegyesség. Színes francia-amerikai
film;
20.45 óra: Amélie csodálatos élete.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARATEREM
15.30 és 20.15 óra: A bukás - Hitler
utolsó napjai. Színes német film;
18.15 óra: Vera Drake. Színes angol
film.
GRAND CAFE
16 óra: Hét szamuráj. Japán film,19 óra: József és testvérei - jelenetek
a Parasztbibliából. Magyar film;
21 óra: Euréka. (apán film.
PLAZA CINEMA CITY
A bukás - Hitler utolsó napjai:
14.45, 17.30, 20.15 óra.
Lucky Luké és a Daltonok: 13, 15,
17, 18.45, 20.30 óra.
Ray: 14.45, 17.30, 20.15 óra.
Fűrész: 13.45, 17.45, 19.45 óra.
Csudafilm: 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 óra.
Az utolsó gyémántrablás: 16, 18, 20
óra.
Válótársak: 16.15, 20.30 óra.
Alfie: 15.45 óra.
Kaptár2. -Apokalipszis: 19.45 óra.
Nagy zűr Korzikán: 14, 17.45 óra.
A nemzet aranya: 17.30, 20 óra.
Ocean 's TWelve - Eggyel nő a tét:
13.45,18.15 óra.
80 nap alatt a Föld körül: 13.15,
15.30 óra.
Nagy Sándor, a hódító: 14.15 óra.
VASÁRHELY

MOZAIK MOZI
17.45 óra: Nyócker. Magyar
animációs film;
20 óra: Világszám. Magyar komédia.

Az ifjúsági házban (Felső Tisza part
2.) 10 órától 14 óráig:
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel.
A Somogyi-könyvtár 1. emeletén 11
órakor:
Szent-Györgyi Albert lánya könyvet
fogad örökbe.
Az Alsóvárosi Kultúrházban
(Rákóczi u. 1.) 16 órától 18 óráig:
fafaragás a Napsugaras Egyesület
kézműveseivel. Jelentkezni a 303938040-es telefonszámon lehet;
17 órától: gobelinklub;
18 órakor: a Szent László Társaság
rendezvényén Csermely Péterrel, a
Magyar Nemzet főszerkesztőhelyettesével aktuális közéleti
kérdésekről beszélget Szabó László
önkormányzati képviselő.
A Máltai játszótéren (Retek u. 2-4.)
16 órakor:
egészség- és életmódnap.
A Hit Gyülekezete székházában
(Tavasz u. 1LB ) 16 órától 19 óráig:
a Hit Gyülekezete és az Országos
Vérellátó Szolgálat véradást szervez.
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.) 17
órakor:
A kiskertek kora tavaszi
növényvédelmi munkái. Antal Ildikó
növényvédő szakmérnök előadása. Jelentkezés a borversenyre.
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.) 18
órakor:
a Bioépítészet - 2003 című könyv
bemutatója. Vendégek: Monostory
Péter, a Magyar Bioépítészeti
Egyesület alelnöke, dr. Nemcsics
Ákos, Marton Attila, a Magyar
Bioépítészeti Egyesültet alapító tagjai
és dr. Majzik István, a Bába és Társai
Kiadó ügyvezetője. Házigazda: Kiss
Ernő igazgató, a kötet szerkesztője.
ALGYŐ

A faluházban (Búvár u. 5.) 17
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órakor: Életreformklub. Vendég:
Szögi Tibor (Szeged). Téma: „A víz,
mint érző lény".
KONCERT és BULI

A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Virág cukrászda Zöldszalonjában
18 órakor:
Latin gitárest. - Varga György és
növendékei estje. Közreműködnek:
Nagy Boglárka, Brozozka Ádám,
Iván Edina, Szécsi Diana, Monok
Kristóf, Pukánszky Anna, Tóth
Ádám, Huszár Gergely, Gera István,
Bite Tamás, Samu Ernő, Pungol
Szabolcs.
A lATE-klubban (Toldi u. 2.) 21
órakor:
(ogászbuli. Házigazdák: Dl Alma és
DJ Egon.
A SZOTE-klubban 22 órakor:
gyógyszerészbuli.
A Sing-Singben 23 órakor:
Classic Night nosztalgiaparty.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED

A Százszorszép Gyermekházban
(Kálvin tér 6.) megnyílt:
Kovács Gábor fotókiállítása. A tárlat
megtekinthető: február 11-éig.
A Pro Musica Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
hangversenytermében (Fő fasor 68.)
megnyílt:
Béricecz Éva festő, grafikus kiállítása.
Megtekinthető: február 11-éig,
hétköznap 9 órától 16 óráig.
Az SZTE JGYTFK
Rajz-Művészettörténet Tanszék
galériájának földszinti termében
(Brüsszeli krt. 37.) nyílt:
kiállítás a hallgatók
diplomamunkáiból és az I. félév
válogatott anyagából. A tárlat
megtekinthető február 15-éig,
naponta 10 órától 18 óráig.
Pedagógiai intézet és
rendezvényház aulájában (Közép
fasor 1-3.) megnyílt:
egy új galéria, egy állandó kiállítás és
vásár Farkas Gyula festőművész
olajfestményeiből. A kiállítás anyaga
havonta átrendezésre kerül. A tárlat
mindennap 8 órától 20 óráig
tekinthető meg.

BUREK

A KISKAKAS CSÁRDA
MENÜAJÁNLATA
1. Brokkolikrémleves
Mandulás csirkemell
vegyes körettel
2. Csontleves eperlevéltésztával
Kijevi csirkemell vegyes körettel
3. Raguleves
Börzsönyi mái vegyes körettel
4. Marhahúsleves fűszeres tésztával
Gombapörkölt galuskával
5. Hagymaleves
Sajttal, sonkával töltött szelet
vegyes körettel
Egységár:
Szeged, Sándor u. 60/B
Tel.: 485-330

880
Ft/adag

HIRDETESI
ZAKA PÉTER,

Petőfi Sándor sgt. 27.
A Dugonics tértől 2 percre!

BUREK:
húsos, meggyes, káposztás,

SZERDÁN
ÉS PÉNTEKEN!
INFORMÁCIÓ:
06-30/259-26-65

túrós, almás ízben.
HÁZIAS KELT KALÁCSOK,

PÉKSÜTEMÉNYEK.
JÓT, OLCSÓN, GYORSAN!
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6-20-ig
szombat: 6-15-ig
vasárnap: zárva

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

e-mail: z a k a . p e t e r @ d e l m a g y a r . h u

Minden vasárnap

egész oldalas

m

™

/

Nyitási kedvezményekkel, akciós
ajánlatokkal várjuk Kedves Utasainkat.

TÉLI KÍNÁLATUNKBÓL
Tunézia:

2 5 9 0 0 Ft/7 éj

Egyiptom:

6 6 9 0 0 Ft/7 éj

Brazília: 1 6 2 9 0 0 Ft/14 éj
Kuba:

2 3 8 9 0 0 Ft/10 éj

Venezuela: 2 2 9 9 0 0 Ft/10 éj
Kartago Tours+ SZEGED
6720 Szeged, Oroszlán u. 1.
|
Telefon. 06.62.471.066
|
Fax. 06.62.426.005
Email, szeged6kartagoplussz.hu

m tv

Előfizetési információ:
(Q$Q3JE0ÍWíMI (ingyenes) vagy 62/567-864

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9.00 Panorama Europe 9.03 Napi
mozaik 9.53 Panorama Europe.
Feladvány 10.00 Napi mozaik
11.03 Panorama Europe (ism.)
11.10 A sivatag szerelmesei. Spanyol-kolumbiai tévéfilmsorozat,
75. [16] 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 1 3 . 0 1
Panorama Europe. Feladvány
(ism.) 13.02 Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 13.25 Román
nyelvű nemzetiségi magazin 14.00
Szerelmek Saint-Tropez-ban Francia tévéfilmsorozat 14.51 Panorama Europe 14.55 Kormányváró
15.25 Fogadóóra 15.55 Telitalálat
Telefonos játék 16.40 12+ Ifjúsági
híradó 16.46 Panorama Europe
16.50 Református ifjúsági műsor
17.00 Ú t m u t a t ó 17.30 Híradó
délután 17.33 Gazdasági híradó
17.40 Kultúrpercek 17.45 Körzeti
híradók 18.00 12+ Ifjúsági híradó
18.15 Híradó 18.25 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat, 83. [16] 19.21
Panorama Europe 19.22 12+ Ifjúsági híradó
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.05 A tévé ügyvédje
A megoldások show-ja (16)
21.05 Vérvörös nyár
Francia tévéíilmsorozat,
101. (ism.) (16]
22.00 Szerda este
22.25 Panorama Europe
Feladvány (ism.)
22.30 Híradó
22.35 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
22.45 Médiamix
23.20 Lapozó
0.10 Kárpáti krónika
0.25 Helter Skelter - A pokol
csúszdája Amerikai
bűnügyi tévéfilm, 272. [18]
1.55-3.39 Gazdagodj okosan!
Telefonos interaktív játék

TV 2
6.00 Propaganda 6.30 Jó reggelt,
Magyarország! 7.00 Mokka 9.00
El Manantial - Az ősforrás. Mexikói filmsorozat, 79. [12] 10.00
Teleshop 11.35 Charlie - Majom a
családban. Német családi kalandfilmsorozat 12.35 Rebecca - A
Manderley-ház asszonya. Angol-német romantikus film, 2/1.
[12] 14.35 Játékidő. Telefonos vetélkedő 1 5 . 3 5 Beverly Hills
90210. Amerikai ifjúsági filmsorozat, 237. [12] 16.35 A szerelem
ösvényei Mexikói filmsorozat, 28.
[12] 17.35 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 129. Kerge
város |12| 18.30 Tények Hírműsor. Skandinávlottó-sorsolás 19.00
Jóban-rosszban Magyar filmsorozat, 13. [12]
19.35 Aktív
A TV 2 magazinja [12]
20.15 Multimilliomos
Kvízshow
Jakupcsek Gabriellával
20.55 Humorfalók éjszakája [12]
Közben: kenósorsolás
23.45 Jó estét, Magyarország!
0.10 Paranoid
Angol thrillerl 18]
K

L

U

B

6.00 Ármány és szenvedély. Amerikai filmsorozat, 164. [12] 6.30
Reggeli. Ébresztőshow 9.00 Receptklub (ism.) 9 . 1 5 Topshop
10.15 Delelő. Vidám magazinműsor 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Mozimatiné: Sárkányok
kora - A legenda folytatódik. Amerikai családi kalandfilm 13.50 0681/320-320. Játék! Játék! Játék!
15.10 Disney-rajzfilmsorozat Kacsamesék 15.35 Csacska angyal
Argentin filmsorozat, 7. 16.40 Báláz (12) 17.35 Mónika| 12] 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.00 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Szupermozi: ítéletnap
Amerikai akciófilm [16]
23.15 XXI. század - a legendák
velünk élnek [12]
23.50 Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat
Égi csapás
0.35 így készült:
Lucky Luké és a Daltonok
Francia werkfilm
1.00 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
1.10 Antenna
Euroatlanti magazin
1.40 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) (12)
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.45-8.20 Indul a

nap 8.20 Hungarorama - Kitekintő 8.30 Hallo aus Berlin 8.45 Hajdanában, danában... 9.00 Kis Dorrit 10.25 Fatornyok 10.35 Sorsfordítók 1 0 . 5 0 Mit főzzünk ma?
11.00 Régiók 11.45 Híradó 12.00
Déli harangszó, vers 12.05 Gazdakör 12.20 Isten kezében 12.50 Felelet az életnek 13.20 Célkeresztben 13.50 Hungarorama - Kitekintő 14.00 Világvallások nyomában 14.50 Magyarország kincsei
Zsinagóga, Pécs 14.55 Az Orquesta Sublime 16.00 Ne bántsd a koalákat! 16.30 Négyzetméter 17.00
Kárpáti híradó 17.10 Régiók 18.00
Híradó 18.35 Mese
19.00 így készült a Sorstalanság
20.00 Playtime Francia játékfilm
22.00 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
22.30 Gong Kulturális hetilap
23.00 Illumináció
Lengyel játékfilm
1.00 Himnusz, műsorismertetés
1.05 Híradó, sport 1.30 Mese
1.40 Forró éjszakában Amerikai
játékfilm 3.30 Gong Kulturális hetilap 4.00 „A közönség a tükröm..." Portréfilm Bárdy Györgyről
4.55 Tony Lakatos Quartet 5.05
Híradó, sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 - 9 . 0 0 Napkelte
9.00 Válaszd a tudást! 10.00 Tudásakadémia. Gépészet 11.05 Régi
magyar táncok 11.10 Nepál. Muktinath és Khali Ghandaki között.
Musztáng barlangjai. Német útifilm 12.00 Déli harangszó 12.01
Válaszd a tudást! Nyelvoktatás az
EU-ban 12.02 Németnyelv-lecke
12.35 Utazás Frankofóniába. Francianyelv-lecke 13.05 Mozart: Fdúr oboanégyes 13.20 Héthatár. A
hét hírei határok nélkül a Kárpátmedencében 14.00 Romamagazin
14.25 Domovina Szlovák nyelvű
nemzetiségi magazin 14.55 Kárpáti krónika 15.05 Membrán 15.25
Napnyugta 18.00 Repeta - Diákoknak, szülőknek és tanároknak
Terítéken a kétszintű érettségi biológiából, és fizikából 18.30 Kultúrház Kultúra, szórakozás, szabadidő
napról napra 19.30 Esti mese
20.00 Híradó este
20.25 Sporthírek.
Időjárás-jelentés
20.30 Kultúrház
Kultúra, szórakozás,
szabadidő napról napra
21.15 Tégy úgy, mintha nem
látnád Ámerikai-angolkanadai bűnügyi tévéfilm
0.40 Válaszd a tudást! 1.40 Tudásakadémia 2.45 Századunk Ötven éve történt 3.10 Lapozó A
hét közéleti eseményei a sajtó tükrében 4.05 Ország Ldi Festő a labirintusban 4 . 4 0 - 5 . 3 1 Őrangyal
Olasz tévéfilmsorozat. Harcra fel!

22.00-19.00 Hangos képújság
19.00 Miénk a város 19.40 Arcok
Szegedről - dr. Bánki Horváth Béla
20.10 Szegedi kultúra 20.40 Trend
- gazdasági magazin

0

Nap kérdése 20.30 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város rendkívüli
ülése Kb. 22.30 Híradó 22.50 Nap
kérdése 23.00 Vásárhelyi Magazin,
2. rész (ism.) 0.00 Képújság

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

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 - Kis Kata és
Tóth Géza (félóránként hírek,
időjárás, sport, közlekedés,
hallgatók SMS-üzenetei, napi
téma, játékok, vendégek, horoszkóp) 10.00 [uice- Száraz
Ferenc (játékok, sport, közlekedés, munkahelyi üzenetek,
sztárhírek) 14.00 Show-time
- Bende Gábor és Patkós Attila (Szeged legjobb poénjai,
Nehéz emberek, Honnan tudja?, hallgatók SMS-üzenetei,
játékok, Nap vicce, közlekedés, Sztármagazin) 17.00 Kívánságműsor - Molnár Balázs
(Tel.: 62/444-088, SMS:
30/30-30-188
e-mail:
kivansagC« radio88.hu) 20.00
Bár 88 - Boki és Tamás Ákos
(A bár kérdése, párkereső üzenetek, zenei hírek)
0.00-6.00 Éjszakai zenemix

0.00 Zene zene 6.00 Reggeli
Juventus
Hegyesi
Sándoi/Szalma Emese 10.00
Juventus Plusz - Somogyi Zoltán
14.00
Vas
MarianívGenscher 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és
Keresztes Péter - telefon:
62/421 601 SMS: 06-3030
30-244 20.00 EuroexpresszDénes Tamás 22.00 120 perc
- Marosi Antal

MilélMG
5.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként hírekkel) 9.30-11.00
Napraforgó. Benne: a Főiskolai Kalendárium jelentkezik,
melynek keretében Csorbáné
dr. Tóth Marianna, az SZTE
Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolai Karának főigazgató-helyettese mutatja
be az intézmény képzési rendszerét. Adástelefon: 62/533777, SMS-szám: 30/267-7777 12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00-tól óránként hírek
14.30
Humorpercek
15.00-18.00 Kívánságműsor.
Benne: hírek, információk,
útinform 19.20 Esti mese
19.30 Sportösszefoglaló 20.15
Dínomdánom 23.00-tól reggel 5.00 óráig zenei válogatás. Közben hajnali 2.00 és
4.00 órakor hírösszefoglaló

(a M a t á v k á b e l S 0 9 tv c s a t o r n á n
1 6 1 , 2 5 MHz-en)

0.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
(ism.) 7.55 Verseny (ism.) 8.25 Nagyító (ism.) 8.55 Képújság 14.00
Milagros - tévéfilmsorozat, 218.
rész 15.00 Képújság 17.30 Egészségmagazin - egészségről, betegségről
18.00 Képújság 18.45 Pörgés 19.00
Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Szemközt 19.45 Képmutatók - portré 20.15 Szemközt (ism.) 20.30
Hírháló - az ország hírei 21.00
Pick-Százhalombatta kézilabdamérkőzés közvetítése felvételről
22.30 Képújság 23.00 Szegedi Hírek (ism.) 23.25 Képújság

<3Ü>

7.00 Főcím 7.05 Híradó - benne
Híradó Plusz 7.15 Fókusz: beszélgetés dr. Barát Lajossal, a makói
kórház megbízott igazgatójával 8.05
Híradó (ism.) 8.15 Színházi Magazin (ism.) 9.00 Képújság 17.30
Egészségmagazin - egészségről, betegségről 18.00 Főcím 18.05 Híradó
18.15 Sportszerda: kick-box 19.05
Híradó (ism.) 19.15 Kistérségi Magazin: civil partnerség a területfejlesztésben 20.00 Képújság 20.30
Hírháló 21.00 Óvakodj a szöszitől!
Amerikai komédia 23.00 Képújság

•TV
fem
16.00 Vásárhelyi Magazin, 1. rész
(ism.) 17.00 Gyerekeknek: mesefilm-összeállítás 17.30 Híradó
17.50 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó 20.20

A nap filmje
RTL Klub
21.00 Szupermozi:
ítéletnap
Amerikai akciófilm

Fsz.: Arnold Schwarzenegger
Jericho C a n e
(Arnold
Schwarzenegger), a kiégett
exzsaru akarata ellenére egy
lélegzetelállító macska-egér
harc egyik főszereplőjévé válik, ahol a tét az emberiség
sorsa. A játszma látszólag
egyetlen nőért folyik, aki egy
titokzatos
ismeretlen
(Gabriel Byrne) vágyának
tárgya. A férfi n e m más,
mint maga a sátán, hatalma
emberi ésszel felfoghatatlan,
célja pedig ugyanolyan egyszerű, mint amennyire végzetes: a fiatal és á r t a t l a n
Christine-t (Robin Tunneyj
szemelte ki, hogy az Antikrisztust világra hozza, s a
gyermek születésével kezdetét vegye az apokalipszis...
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• H I R D E T É S «
Leendő I. osztályosok!
• < „ c o u $ ; > >

TÁLTOS Iskola
Szeged. Pósz J . u. 2.

COLAS H«»«ari«
AM M5 autópályát ép«« vállalatok egyike,
• COIAS Hungária Kft.,
Sreged-Baláftya uékheftyd

NYÍLT NAP:
február

16.,

17.,

8-10

óra

ASSZISZTENST

Utána iskolabemutató
|
beszélgetés.
s
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

GYÁSZHÍR

keres.

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes lesz a
szem, hanem amit egy életen át hordozunk
csendesen. Adhat az élet márványból palotát,
csak egyet nem adhat kétszer, drága jó Édesapát.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk,
nagyapa, dédi,
ÁRGYELÁN SÁNDOR
„Dédi"
szerető, dolgos szíve 72 éves korában váratlanul megszűnt dobogni. Temetése február 10én, 14 órakor lesz a Nagylaki temetőben.
Gyászoló családja

Elvárások:
• tárgyalóképes angolnyelv-tudás,
francia- vagy uiávnyelv-tudás elóny,
• megbízható MS Office-ismeret,
• puntusság, precíz munkavégzés,
• unáiló, ugyanakkor jól kommunikáló
személyiség.

Érdeklődni: 459-563. 3 0 / 5 6 2 - 6 5 - 2 7

BOLDOG ISKOLAÉVEKET!

SOLARKER KFT.
Péti
ammóniumnitrát

Amit ajánlunk:
•

34%-os, palettás

43 220 Ft/tonna + áfa

•
•

Román
ammóniumnitrát

a munkaköri feladatukkal, az egyéni
teljesítménnyel Összhangban álló
versenyképes bérezés és bónusz,
felelősségteljes munkakör.
fejlődési lehetőség multinacionális
környezetben.

A jelentkezéseket, angol és magyar nyelvű
szakmai önéletrajzzal,
2005. február 25-ig a következő
elérhetőségek valamelyikére várjuk:
Földi Orsolya, COIAS Hungána K/L,
0764 Balástya., Gerle u. 3/1,
fax: 06-62/578-519,
mobil; 06-30/683-1075,
foldi.orsolyadcolashun.hu

34%-os, zsákos

42 300 Ft/tonna + áfa
25 tonnától házhoz szállítva.
Kecskemét, Bajnok u. 2/B
Tel.: 76/494-534, 320-489

Tel ./fax: 76/494-561

KÖZERDEKU!
Tisztelt

Gyászközlemények

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
PÁL J Ó Z S E F N É
TÖRÖK I L O N A
életének 75. évében elhunyt. Temetése 2005. február 11-én, 14
órakor lesz az Algyői temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett édesanyám,
WOLSZKY M A R I A N N A
életének 76. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatója
február 11 -én, 11 órakor a fogadalmi templom altemplomában lesz.
A gyászoló család

rulünlATi

Fogyasztók!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2005. február havi számlában a Szegedi
Hőszolgáltató Kft. visszatériti a január hónapra kiszámlázott vizterhelési díj
(Ft/m') bizonyos részét az alábbiak miatt.
A környezet és a természet védelmére, megóvására való ösztönzés, valamint
a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása
érdekében született meg a környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
RÓZSA I S T V Á N N É
S Z E G E D I MÁRIA
72 éves korában elhunyt. Búcsúztatása február 10-én, 13 órakor
lesz a Szőregi temetőben.
Gyászoló család
na i oo i.i c7

L X X X I X . törvény, mely 2004. január I. napjától lépett hatályba.
Ezen környezetterhelési dijak egyike a vizterhelési díj, melyet a felszini
vizekbe bocsátott szennyvíz után kell megfizetni.
Társaságunk ezen vizterhelési dijat 2004. február I. napjától kezdődően
érvényesítette számláiban, melynek mértéke a 2004. évben 37,90 F t / m '
+ áfa összeg volt.
A 2005. január I . napjától a vizterhelési dij összege 12,20 F t / m ' +
áfára csökkent.
A 2005. január hónapra vonatkozó távhőszámlában még a tavalyi évben
meghatározott vízterhelési díjösszeg szerepelt (37,90 Ft/m' + áfa).Társaságunk
ezért a 2005. február havi számlában t é r í t i vissza a január hónapban

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagynénink,
ÖZV FERENCSIK
ANDRÁSNÉ
BÁRDOS ILONA
92 évesen átadta lelkét a Teremtőjének. Temetése február 14-én,
13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

kiszámlázott előmennyiségre vonatkozó különbözetet.
A továbbiakban a vízterhelési díj a m e g h a t á r o z o t t 12,20 F t / m ' +
áfa é r t é k b e n kerül kiszámlázásra,előreláthatóan 2 0 0 5 . d e c e m b e r
31. napjáig.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
M E G Y E R I ZOLTÁN
53 éves korában elhunyt, hamvasztás utáni búcsúztatása február 14-én, 14 órakor lesz a Gyálaréti temetőben. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
RÁCZ T I B O R
életének 45. évében elhunyt. Búcsúztatása február 11-én, 11 órakor az Alsóvárosi temetőben lesz.
«.wu»
Gyászoló szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
SÍPOS MÁTYÁS
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
l uiril t 4

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

MEGEMLEKEZES
A sors miért oly kemény és kegyetlen, miért vetted el tőlem, akit úgy szerettem. Egy
éve már annak, hogy örökre elmentél, életedben pedig húséggel szerettél. Szerető
szíved nem dobban többet, vigasztaló szót
nem kapok már Tőled. Te voltál életem segítőtársa, szerető szívemnek kinyíló virága. Ami neked csend és nyugalom, az nekünk örökös fájdalom.
Megtört szívvel emlékezünk drága jó férjemre, édesapára, apósra, tatára és dédtatára,
PAPDI S Á N D O R
halálának l. évfordulójára.
Örökké gyászoló feleséged és gyermekeid, Sándorfalva

Austria. Bulgena. Czach Repubíic. Poland, Romarno, Hussis. Slovakja. Stavenia
Piacvezető szolgáltató cég, szegedi irodájába

KERESKEDELMI ASSZISZTENST
keres.
Feladat: az iroda teljes adminisztrációjának ellátása, telesales
tevékenység végzése.
Elvárások: legalább középfokú végzettség, 2 5 - 3 8 év közötti
életkor, kiváló kommunikációs készség. Lelkes, megbízható,
munkájéra igényes jelentkezőket várunk.
HB hirdetésünk felkeltette érdeklődését kérjük, hogy fényképes
önéletrajzát e 14B4/PE referenciaszám feltüntetésével
e következő címre küldje, legkésőbb a megjelenéstől számított
egy héten belül:

„3 éve már, hogy álomba merültél, búcsú
nélkül úgy mentél el, hogy el sem köszöntél.
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már, nélküled üres és szomorú a házunk, még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk."
Fájó szívvel emlékezünk
BÖRCSÖK JÓZSEF
halálának 3. évfordulóján.
Szerető lányod, feleséged, kislányod
és unokáid

CATRO Vezetői Tanácsadó Kft.,
1061 Budapest, Andrássy út 35.,
telefon: 344-5516, 344-5517, fax: 344-5518,
e-mail: cetro@catro.hu, www.catro.hu
PARTNER OF INTERNATIONAL SEARCH GROUP

England, Belgium. Francé. Switzerland. Germany. Italy. India. China

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

lUlUOUCI

'

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt. Elmentél tőlünk hirtelen, de gondolatainkban és a szívünkben örökké velünk maradsz."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj,
testvér, édesapa, após, nagyapa és rokon,
KIS IMRE,
érdi, valamikor Hódmezővásárhely, Zsigmond
utcai lakos 77 éves korában, rövid szenvedés
után örökre eltávozott közülünk. Temetése
február 11 -én, 10 óra 30 perckor lesz a Kincses
temetőben.
Gyászoló felesége, testvérei, gyermeke, menye, unokája
„Gondolj a tölgyre! Épp elég idő,
amíg a föld sötétjéből kinő,
Sokáig él, de mégse végtelen,
a romlás végül rajt is Ur leszen."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Ö Z V FARKAS
ISTVÁNNÉ
BOZÓ JULIANNA,
Hódmezővásárhely, Czukor u. 2.
szám alatti lakos életének 79. évében, súlyos betegségben váradanul
elhunyt. Temetése február 10-én,
fél 3 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
^
Gyászoló hozzátartozói
„Fájdalmat hagytál ránk,
üres lett a lelkünk.
Ezúton ígérjük,
soha nem felejtünk.
Nem érdemelted meg
a kegyetlen halált,
De Isten hívó szava
hamar Rád talált."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós,
nagymama, dédmama és rokon,
SÁVAI F E R E N C N É
JUHÁSZ N A G Y I L O N A ,
Hódmezővásárhely, Károlyi u.
91. szám alatti lakos rövid szenvedés után, 81 éves korában elhunyt. Temetése február 10-én,
fél 11 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család
fka i ou i.i i A
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„ Szerető szívével oly sok
jót adott, Isten kegyelméből megváltást kapott."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
S Z E N T I IMRE,
Hódmezővásárhely, Koszta József u. 6/B szám alatti lakos
életének 98. évében elhunyt.
Temetése 2005. február 1 l-én,
13 órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászolják: leánya, veje, unokái, unokamenye és a dédunokák

SZENTES

Makó

A Gumimüvek PHOENIX Hungária Kft. részére
- amely hűtő- és fűtőcsövek gyártója és beszállítója az európai
autóipar számára - keresünk

minőségügyi

munkatársat

az alábbi feltételekkel:
Középfokú műszaki iskolai végzettség
Német tárgyalóképes nyelvismeret
Csapatmunka, nagy terhelhetőség
Pontos, precíz munkavégzés
Kommunikációs készség, kreativitás
Számítástechnikai ismeretek (Excel. Word)
Előny az autóiparban szerzett minőségügyi gyakorlat
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, akkor küldje el a részletes,
német és magyar nyelvű pályázatát
fotóval ós bizonyítványmásolatokkal együtt
az alábbi címre 2005. február 15-ig.
Gumiművek PHOENIX Hungária Kft.
6900 Makó. Pf.: 82.
E-mail: janosne. vancsik @phoenix-ag. com

úMMmmmm

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
Ö Z V HAJDÚ
MIHÁLYNÉ
BAICH ERZSÉBET,
makói (volt Fecske utcai) lakos
életének 89. évében elhunyt. Búcsúztatása február l l-én, pénteken, 13 órakor lesz a makói Újvárosi református temetőben.
Gyászoló család
ikiiooiaHa

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett fiú, férj, édesapa, nevelőapa, vő, keresztfiú,
IFJ. BÁLÓ ANTAL,
Makó, Gyóni Géza utcai lakos
hosszú betegség után, 51 éves
korában csendesen elhunyt. Temetése február 10-én, 14 órakor
lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló szülei, felesége
és családja
miooi.Hi

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk,
S Z A B Ó GYÖRGY
életének 57. évében hirtelen elhunyt. Búcsúztatása február 10én, 10 órakor lesz a Makói római
katolikus temetőben.

Gyászoló lánya és fiai
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
TÓTH JÁNOS
életének 80. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása február 10-én, 12 órakor lesz
az Apátfalvi temetőben.
Gyászoló család, Apátfalva
Tisztelt Hirdetőink! Gyasikozleményeket a megjelenés előtti munkanapon 9 őrőig tudunk elfogadni, Gyászközlemény megrendelésekor kérjük a személyi igazolvány
bemutatását! Köszönjük!

jjl
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Megtört szívvel tudatjuk,
hogy szeretett testvérünk,
KIRTYÁN ISTVÁN,
Hódmezővásárhely, Lázár u.
l/A szám alatti lakos váratlan
hirtelenséggel, 60 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása 2005. február 11én, 10.30 órakor a katolikus
temetőben lesz.
Gyászoló család

LL-P 04IH9I292
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
Ö Z V KOVÁCS
JÓZSEFNÉ
GYAPJAS MARGIT,
Hódmezővásárhely, Budai Nagy
Antal u. 13. szám alatti lakos 80
éves korában elhunyt. Temetése
február 11-én, 13 órakor lesz a
vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család
.j
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Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,
KOVÁCS F E R E N C
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak. Köszönjük a kegyelet virágait és a rész-

¿
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik
BAKOS F E R E N C
temetésén megjelentek és részvétüket nyilvánították. Külön
köszönettel tartozunk Bertók
Gyula és Társai Bt. által nyújtott segítségért.
A gyászoló család
„4199,4, o

^
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Hálás szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak
és mindazoknak,
akik drága Édesanyánk,
SOÓS I M R É N É
(volt KISS ISTVÁNNÉ)
„MAMA"
temetésén megjelentek, részvétükkel gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család, Hódmezővásárhely és Mindszent

E l

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

PHOENIX

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, a Makói
Rendőrkapitányságnak, akik
F R A N K Ó JÁNOS
temetésén részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló család, Apátfalva

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
BITTÉR I Á S Z L Ó N É
temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait helyezték.
Gyászoló család

M

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága
szerettünk,
ID. B Ú Z Á S S Á N D O R
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk a Hódagro Rt.,
Algyői Általános Iskola, Makosker
Kft. és a Vas-Fém Rt. összes dolgozójának, valamint a Batidai Olvasókör tagjainak.
04,99.139«
Gyászoló családjai

vét minden megnyilvánulását.

Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES

041993.141

MEGEMLÉKEZÉS
„Beteg teste megpihent már,
de lelke még velünk jár. Mert
nem az hal meg, kit eltemetnek, csak az, kit elfelednek."
Fájdalommal emlékezünk
VIDA-SZŰCS
JÁNOSNÉ
JANÓ BORBÁLA
halálának 6. évfordulóján.
Szerettei

„Nem az hal meg,
akit eltemetnek,
Hanem az, akit elfelednek."
Fájó szívvel emlékezünk
ID. C S E R N Á K E D E
halálának 1. évfordulójára.
Gyászoló család

CSONGRÁD
Soha nem múló fájdalommal
emlékezünk
PALOTÁS JÁNOS
halálának 3. évfordulóján.
Örökké gyászoló édesanyja,
14,99316, nővére, gyermekei

SZERDA, 2005. FEBRUÁR 9.
Albérletet kínai

•

TANDÍJMENTES alapfokú

Állást keres

NONSTOP

számítógép kezelői, gépírás és ECDL-es

Állást kínál

Hmv.-helyen, Szentesen és Csongrádon.

Egyéb

Érd .: Genius Oktatási Központ

Bútor

Tel: 62/465 618,30/33-61-963

Építési telek
Építőanyag

Garázs
Gépjárművezető-képzés

Hagyaték

• AMERIKAI m u n k á k és
vízumfelkészítés. Érdeklődni
a következő telefonszámon
lehet:
70/510-91-10.
(41891823)

• AZ SZTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika szakképesítéssel rendelkező ápolókat keres két műszakos
munkarendbe. Bérezés a
Kjt. szerint. Jelentkezni az
545-193-as telefonon, vagy
06-30/289-8523, vagy személyesen az intézetvezető
főnővérnél lehet. (41891358T

Kort
KBnyv
Magánház
Ndvény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Ruházat
; Szakképzés
Szépség és epémégápolás

Szolgáltatás
Tanfolyam
Tanya
Társfcézvetftés
Téglaépitésü lakás
Termény, takarmány
Tüzelőanyag

• DIVATTÁNC tanításához
keresünk (Csongrád megye
egész területéről) gyermekorientált
tánctanárokat.
Képzést biztosítunk! Havi
jövedelem: 70-110 E Ft Jelentkezéseket
várjuk
az
oktatas@mailbox.hu
címre,
vagy
a
06-20/804-5470
számra. (41892807)

• MUNKALEHETŐSÉG!
Elegáns, szép munkára kiemelkedő jövedelem mellékállásban.
20/574-2032.
(41993167)

• SZEGEDI építőipari kft.
termelésvezetőt keres. Pályázatokat
"Szakember
41993188" jeligére a Sajtóházba kérjük. (41993188)
4

Autó

• XRENT a u t ó k ö l c s ö n z ő .
Személyautó, mlnlbusz. 0630/445-6000.
www.xrentauto.hu. (41790484)

2 9 7 . (41892184)
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Albérletet kínál

• MORA utcában kétszobás, bútorozatlan, új társasházi lakás kocslbeállásl lehetőséggel
kiadó.
Ár:
45 OOO/hó + rezsi. Szeged,
20/555-3516. (41892356)
• ÚJSZEGED, Radnóti utca
és az Erdélyi tér közelében,
új társasházban I. emeleti,
másfél szobás, teljesen berendezett lakás igényesnek,
esetleg garázzsal együtt kiadó.
Érd.:
62/313-060.
(41993311)
• ÚJSZEGEDI garzon hosz
szú távra, Igényesnek kiadó.
62/437-311, este. (41993171)
2

Állást keres

• SZAKKÉPZETTSÉGGEL
üzletvezetői gyakorlattal is
rendelkező, nyugdíjas hölgy
kereskedelmi munkát keres
Makón.
06-20/540-1633.
(41892199)

3

Állást kínál

M A K Ó I ÉLELMISZERÜ Z L E T B E KERESEK:

* eladót
* pénztárost
* üzletvezetőt

I
3

Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal
„CBA Kldmiszer 041790691"
jeligére a Sajtóházban.

NÉMETORSZÁGI
téglagyári m u n k á r a
betanított munkásokat
keresünk
azonnali kiküldetésre.
JELENTKEZÉS:

• INGATLANKÖZVETÍTÉS
RE, hitelúgyintézésre munkatársakat keresünk átképzéssel. Érdeklődni telefonon:
06-1/210-49-04. (41891799)
• KERESKEDELMI munkára
családokat keresünk! Ingatlanfedezettel, szerződéskötés ügyvéd előtt. Kiemelt
bérezéssel. Nem ügynöki
munka! Érdeklődni telefonon: 30/323-16-49. (41891113)
• KISTELEKI központú cég
üzletkötő munkatársat keres
gránit-,
márványtermékek,
valamint
nemesvakolatok
értékesítésére. Feltétel: saját
autó,
telefon.
Építőipari
végzettség, gyakorlat előnyt
jelent. Fizetés megegyezés
szerint. Időpont-egyeztetés:
06/70-940-2180. (41790871)
• KOMMUNIKÁCIÓS menedzsert keres szegedi marketing-tanácsadó és lapkiadó cég. Előny a jó kommunikációs képesség; marketing vagy értékesítési alapismeret, tapasztalat; gépkocsi. Jelentkezni önéletrajzzal
a
lapok@vnet.hu
címen.
(41892407)

A munkakörök b e t ö l t e n e k
alapfeltétele:
* szakirányú végzettség
* élelmiszer-kiskereskedelemben
szerzett gyakorlat

„

tel.: 06-62/547-826
(8.00-16.30 óráig)

• HITELKÖZVETÍTŐ c é g
területi képviselőket keres.
Jogosítvány, személygépkocsi szükséges. Szeged, 0620/9618-355. (41891344)

§
5

Szegedi
élelmiszerüzletbe
keresek

ELADÓT
A m u n k a k ö r betöltésének
alapfeltétele:
szakképzettség, élelmiszerkiskereskedelemben
szerzett g y a k o r l a t .
£
Érd.: 9 - 1 7 óráig.
£
30/200-19-35
S

• MUNKAERŐ KÖZVETÍTŐ
munkatársat keresünk, aki
munkaügyi területen többéves tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik és elvállalná - középvezetői munkakörben - cégünk területi
képviseletét Csongrád megyében. Elvárások: többéves munkaügyi tapasztalat,
szakirányú
végzettség,
érettségi, jó kommunikációs
készség. Bérezés: jutalékos
rendszerben.
Belépés:
azonnal. Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajzzal
a 3501 Miskolc, p f : 162.
vagy az allasajanlat@borsodweb.hu e-mail cimen leh e t . (41993276)

• SZEGEDI székhelyű, mélyépítési tevékenységű cég
felvételre keres építésvezetői munkakörbe szakirányú
végzettséggel
rendelkező
mérnök munkatársat. Felvételnél előny: felelős műszaki
vezetői jogosultság, szakmai
gyakorlat, B kategóriás gépkocsivezetői
jogosítvány,
számítógép
felhasználói
szintű ismerete. Jelentkezés
szakmai önéletrajz csatolásával a vasziep@axelero.hu
e-mail címre, valamint a 621
489-267
telefonszámon.
(41892832)
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Állást kínál
McMillan
& Baneth

Vtrecif.i Twűkmkíó Kft

Társaságunk 15 éve működik
Szegeden. Nagyvállalati vezetőfejlesztéssel és EU-projekttanácsadással foglalkozunk.

Megnövekedett feladatainkhoz

keresünk:

1 f ő IRODAVEZETŐT
FELTÉTELEK: felsőfokú végzettség, kiemelkedő szervezőkészség, 8-10 éves titkári vagy irodavezetői gyakorlat, jó csapatszellem, Word, Excel, PowerPoint program alkalmazói ismerete.

1 f ő PÉNZÜGYI m u n k a t á r s a t
FELTÉTELEK: szakirányú végzettség, pénzügyi számviteli gyakorlat (előny: EU-támogatások), Word, Excel programismeret,
mobilitás, jó csapatszellem és tárgyalókészség.
AMIT NYÚJTUNK: fejlődési lehetőség magas szintű szakmai feladatok ellátásában, jó munkakörülmények, teljesítményarányos
díjazás.
A fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot kizárólag postai
úton a 6 7 2 1 Szeged, J u h á s z Gy. u. 1 8 / A címre kérjük
eljuttatni 8 n a p o n belül.

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

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

• FIX jutatás mellett szegedi irodánkba munkatársakat keresünk. Érd.: 62/424-

Üzlethelyiség
Vállalkozás

H I R D E T É S F E L V É T E L :

Apróbörze

tanfolyamok indulnak Szegeden, M :kón,

Autó

T E L E F O N O S
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H I R D E T É S »

6

Bútor

• TOLLFELVASARLAS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603; 30/46-46-162. (41790641)
7

Építési telek

• SZEGED, Csongrádi sgt.
32. szám alatti, 629 nm-es
telek eladó. Irányár: 30 M
Ft. Tel.: 62/540-756, 70/
362-1038. (41892687).
• SZEGED, Gőz u t c a 3.
szám alatti, 566 nm-es telek
eladó. Irányár: 25 M Ft. Tel.:
62/540-756,
70/362-1038.
• ÚJSZEGEDEN, a Tordai
utcában 917 nm-es telek
kis házzal eladó. Érd.: 30/
234-7783,
62/401-443.

SUZUKI

8

Építőanyag

SOPERDEPO:
sóder, marosi, bánya-,
termőhomok
és betontörmelék
szállítása 3 m'-töl.

ALFA AUTÓHÁZ KFT.
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u.
149. Tel.: 62/246-568, 535-289

s
g

TÖRMELÉK-, FÖLDSZÁLLÍTÁS,^
FÖLDMUNKA MEGRENDELHETŐ

Tel 62/461-422,444-500
9

FarsaNgi

akció!

Suzuki modellek

Garázs

• GARAZS a Festő utcában
eladó. Érd.:
06-20-444-

Használt Daewoo,
s

nagy v á l a s z t é k b a n ,

i

a k á r 1 0 0 000 F t

=

engedménnyel!
ALFA AUTÓHÁZ KFT.
Hódmezővásárhely Szántó K. J. u.
149. Tel.: 62/246-568, 535-289

• AUTOATIRATAS BIZTO
SÍTÁS (üzembetartól) Szeged, Madách 24/b, 62/425043. Körgyűrű. (41892838)
• DACIÁT, d í z e l A R Ó - t
vennék.
06-70/576-4017.
(41892902)

2 5 1 9 . (41892170)

• MAKKOSERDŐ sori t á r sasházban garázs eladó,
külön víz- és villanyóra.
Szeged, 06-30/9-380-302.
(41993225)

• SZEGED, M ó r a u. 26.
szám alatti társasházban
garázs eladó. Irányár: 2,5 M
Ft.
Tel.:
62/540-756.
(41892675)

• SZEGED, Ősz utca 50.
szám alatti társasházban
garázs eladó. Irányár: 1,95
M Ft. Tel.: 62/540-756.
(41892677)

• OPEL Vectra B Caravan
2.0 DTH (1998. októberi,
101 LE-s, turbódízel), klímával, CD-felszereltséggel,
sok extrával, tulajdonostól,
megkímélten eladó. Irányár:
1.870.000 Ft. Érd.: 70/5199190. (41993206)

• SZENTES belvárosában
garázs eladó. 06-70/54599-88. (41891691)

• PEUGEOT 205-ös (1984es) 230.000 Ft. 06-70/3347660. (41993222)

AUT0SISK0LA

• VOLVO S60 2.4B, 170
LE, 2003. 03. évjárat, 100 E
km, fekete bőrkárpit, esőérzékelős szélvédő, fűthető
ülés és még sok extra, újszerű állapotú. Érdeklődni:
mindennap 7-20 óra között
Irányár: 5,5 M Ft. 06-30/
453-60-68. (41892547)
• VW L U P O 1 . 4 P D T I ,
2001-es, ABS, klíma, szervo, légzsák, elektromos a b lak. központi zár, gyári extrákkal
eladó.
Irányár:
1.990.000 Ft. Tel.: 06-30/
258-8819. (41892130)
• VW Passat 1 9PDTDI Variant, 2002-es modell, 131
LE, ezüstmetál,
hibátlan,
szalonállapotban,
tulajdonostól eladó. 70/519-9190.
(41993210)

• ZÖLDKÁRTYA b e n z i n ,
gáz, dízel.
Karburátoros,
komputeres és gázos autók
szervize. Hegyközi, Újszeged, Szöregl út 42/a. Tel.:
62/401-817. (41689088)
5

Egyéb

1 0 Gépjárművezető-képzés
Kft.
TÉLI AKCIÓJA
február 28-ig
Személygépkocsi-vezetői tanfolyam

62 900 Ft
A tandíj tartalmaz 28 elméleti
és 29 gyakorlati órát.
Szeged, londoni krt. 10. • 426-433
Nyilvántartási szám: 06-0169-03

• ATI CSÁSZÁRNÉ Bt járművezető-képzés és szaktanfolyamok. Szeged, Berlini
krt. 16. Tel.: 62/422-240,
20/943-1444. (41688171)
• KOVÁCS A u t ó s i s k o l a .
Szeged, Bihari 29. Tel.: 62/
492-682. (41790483)

Ponty, busa, harcsa,

1 1

Hagyaték

• FESTMENYEK és grafikák vétele, teljes hagyatékok felszámolása azonnali
készpénzfizetéssel. 30/9558979, 62/315-322.
Körűt
Antikvárium, Tisza L. krt. 59.
(41790477)
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Kert

• KANKALIN u 12. SZ .
zárt pihenőkert eladó. Ár:
5 000.000

Ft.

Tel.:

06-30/

255-5570,

06-30/582-5510.

Könyv

• RÉGI és új kiadású könyvek vétele, könyvtárhagyatékok, teljes magánkönyvtárak felszámolása azonnali
készpénzfizetéssel 30/9558979,

62/315-322.

Körút

Antikvárium, Tisza L. krt. 59.
(41790476)

a m u r és-kárász.
4 halakat térítés ellenében
+
megtisztítjuk, kifilézzük.
S
Érdeklődni lehel
§
a 62/461-444 es telefonszámon.

• SZAHARAT ábrázoló művészi fotók modern képkeretben (40x30) eladók. Szeged, 62/438-404. (41993140)

• DESZKEN, sorház építésére is alkalmas, 3170 nm
telek központhoz közel, 50
nm komfortos, tégla melléképülettel 6.200.000,-. 62/
485-208. (41892664)

• MAKÓN kétszintes, 140
nm alapterületű, összkomfortos, gáz-központi fűtéses,
téglából épült családi ház
130 nm melléképülettel, g a rázzsal, 380 V-tal eladó. A
telek: 1020 nm. 06-20/41534-04. (41892423)
• RÖSZKÉN 90 nm-es, 2,5
szobás, igényesen felújított,
gázfűtéses ház a Holt-Tisza
parton, 1120 nm-es telekkel
7.800 000,-.
62/485-208.
(41892658)

• SARKANTYÚ utcai, 110
nm-es, előkertes családi
ház eladó. Irányár: 17,5 M
Ft. Érd.: 20/981-1476. (Szeg e d ) (41688006)

• SZEGED, Diófa u. 7/a
szám alatt családi házak
eladók 18,4 M Ft/tömb nettó
áron. Érdeklődni: 62/552835 telefonon 8-16 óra között. (41892039)
• SZEGED, Nyíl utcai I n gatlan
18.000.000
Ft-ért
eladó. Érdeklődni nappal:
62/547-340; esti órákban:
62/444-086. (41993454)
• SZEGED ALSÓVÁROS,
Tisza Lajos utca 17. számú
magánház 882 nm-es telken eladó. Ár: 28 millió.
Érd.: 30-9558-559. (41182573)
• SZEGED KLEBELSBERG
TELEPI, 6 szobás. 2 fürdőszobás, 15 éves magánházam elcserélném egy alsóvárosi, újabb téglalakásra
és egy kis magánházra (lehetőleg telepire), vagy 2
lakásra. Tel.: 62/416-572.
•

SZEGED

MÓRAVÁROSI,

2 lakásos ikerház, házanként 4 szoba, nappali, 2
fürdőszoba,
gázfűtéses,
összközműves, parkettás, 2
utcára nyíló kapubejáróval,
garázsokkal,
tulajdonostól
eladó. Érd.: 62/442-090.
(41892301)

1 3

ENGEDMÉNYES
HALVÁSÁR

(41892064)

(41892618)

(41789841)

MINDEN PENTEKEN
ÉS SZOMBATON,
a Fehértói Halgazdaságban
termelői áron

• BALÁSTYÁHOZ k ö z e l
(főút mellett) 3 szoba, összkomfortos magánház lakható melléképülettel, 1 hold
földdel eladó. Vezetékes
gáz, villany, telefon van. Újszegedi lakás II. emeletig
érdekel,
62/278-699.

• MAKÓI, 4 szobás m a gánház gáz-vegyes központi fűtéssel, ipari árammal, sok melléképülettel, fűtött garázzsal, 1825 nm-es
telken eladó. Kisebb házat
beszámítok. Irányár: 14 M
Ft. 62/219-383. (41892298)

(41892737)

személygépkocsik n a g y i
választékban, 1 9 9 4 - 2 0 0 2 es évjáratig, több színben
7 4 0 0 0 0 Ft-tól eladók
Hitelre is.

• ALGYŐI, külön bejáratú,
2x80 nm-es lakásból álló,
gázfűtéses, teletonos, kábeltévés családi ház 1200
nm-es telekkel, csendes,
csatornázott helyen eladó.
Irányár: 28 M Ft. Érd.: 70/
3844-969. (41790150)

1 4 Magánház
• CSANADPALOTAN, Páva
utca 14. számú, háromszobás, összkomfortos családi
ház
eladó.
Érdeklődni:
szombat, vasárnap 8-18
óráig vagy 06-30/514-1971.
(41891377)

• SZEGEDI, egyedi építésű,
gyönyörű, 310 nm-es családi ház 1460 nm-es telken
eladó. 49,6 M Ft. Szentmártoni,
06-30/687-8627.
(41993363)

• SZENTESEN 240 rrv'-es vállalkozásra vagy 2 generációnak is alkalmas - családi ház eladó. 5 szoba, 2
fürdőszoba, konyha, 2 g a rázs, melléképület, 720 m ! es telken. Érd.: 06-30/24520-76. (41891676)
• SZÖREG, Újvilág utcai,
előkertes, 3,5 szobás, nagy
konyhás, nappalis, egyedi
fűtéses, két bejárattal, kétgenerációs magánház 1600
nm-es telken, garázzsal,
gazdasági
épületekkel
24.000.000-ért eladó, 62/
405-788. (41993269)
• SZÉKSÓSI úton 110 nmes magánház, iroda 24 nm
+ melléképülettel 150 nmes, összesen 823 nm-es
területen. Komplet konyha,
fürdőszoba, Iroda berendezéssel,
jó
állapotban.
28.000.000 Ft. Szeged, 62/
461-634,
munkaidőben.
(41586855)

• ZÁKÁNYSZÉKEN 30 nmes, tetőteres, padlófűtéses
családi ház eladó, 12 M Ft.
06-20/442-8943,
Szeged.
(41891785)

• TISZASZIGETI, e g é s z séges, jó környezetben 3
szobás, szép kis parasztház
rendezetten, összkomfortos,
készpénzes vevőnek most
akciósan eladó. Ár: 10 M Ft.
Érd.: 70/2031-400.

• ÚJSZEGED, Vedres utcai.
2 szobás, erkélyes, felújított
lakás ötszintes épületben,
garázzsal eladó. Érdeklődni:
62/435-271,
30/597-1176.
(41892985)

1 7 Pénz, értékpapír
* VALUTAVÁLTÁS *
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON.
Nádix, Kárász u 8 • 06-20/321 -4489

• HITELÜGYINTÉZÉS Hl
TELVONALON, 40/423 423
Szabad felhasználású hitelek 7000 Ft/hó milliónként!
törlesztéstől. BÁR-végrehajtás nem akadály. (41689294)
18

Régiségek

• TISZASZIGETI, 125 n m es, 3 szobás, gázfűtéses
ház központhoz közel, gázfűtéses melléképülettel,, g a rázzsal, 2993 nm telekkel (a
telek
osztható).
12.000.000,-.
62/485-208.

• FESTMENYEK és grafikák vétele, teljes hagyatékok felszámolása azonnali
készpénzfizetéssel. 30/9558979, 62/315-322.
Körút
Antikvárium, Tisza L. krt. 59.

(41892661)

(41790464)

• ÚJSZEGEDEN, a Csalogány u. 8. szám alatt
nagyméretű, 300+150 nmes,
luxus,
kétgenerációs
családi ház eladó. Érd.: 0630/249-95-67.
• ÚJSZEGEDI magánház,
140 nm, 4,5 szobás, rlasztós, klímás, dupla garázsos
29.000.000
Ft-ért
eladó.
Lakásingatlant és lakásbérleti jogot beszámítok, 30/
401-0255. (41587381)
15

Növény

• GYÖKERET vásárolunk
beládázva, napi áron. Makó,
Tulipán 9. 62/216-315, 0630-520-82-89. (41993163)
• GYÖKÉR makói hosszú,
dughagyma eladó. 06-30/
9983-178. (41891394)
16

Panellakás

• ALGYŐI, 72 nm-es, földszinti, 3 szobás, erkélyes,
redőnyös, járólapos lakás
eladó. Irányár: 9.800.000 Ft.
Érdeklődni:
06-30/5546994. (41892505)
• BUDAPESTEN, metró és
MÁV-pu. közelében, a kőbánya-újhegyi
lakótelepen
II. emeleti, 2 szoba, hallos,
erkélyes, telefonos, vízórás
panellakás eladó
rendes
lépcsőházban. Irányár: 10,5
M Ft. Érd.: 20/423-6088.
(41891885)

• GYÍK utcai, 55 n m - e s ,
erkélyes, kétszoba, hallos
(festett falú, járólapos, klímás), I. emeleti lakás eladó.
Ár: 8,5 millió Ft. Szeged:
06-70/3715-380. (41892338)
• IGÉNYESEN f e l ú j í t o t t ,
1+2-es, klímás, Bite P. u. 1/
B IV/12. számú lakás eladó.
Ár: 7.000.000 Ft. Garázs
megoldható. Tel.: 06-30/
255-5570, 06-30/582-5510.
(41789844)

• RETEK utcai, 2+1 s z o bás, lodzsás, egyedi panorámás lakás exkluzív (konyhabútor, parkettás, járólapos,
hömennylségmérős
stb.), rendes házban, kedvező áron eladó. Irányár:
7,99 millió. Szeged. 0 6 - 2 0 /
237-29-98. (41892319)
• SZEGED, Becsei utcai,
36 nm-es, 1,5 szobás, klímás, vízórás, részben felújított, III. emeleti panellakás
eladó. Hitellehetőséggel is.
06-20/4-395-065 (41993417)
• SZEGED, G y ö n g y v i r á g
utcai, 2,5 szobás, hidegmeleg vizes lakás sürgősen
eladó. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 06-70/945-7556, 16
óra után. (41790586)
• SZEGED, Ipoly sori, 1.5
szobás, szép lakás eladó.
6,2 M Ft. Szentártoni, 0630/687-8627. (41993381)
• SZEGED, József A. sgt.-i,
1+2-es, 60 nm-es, II. emeleti, kihelyezett előteres, hőmennyiségmérös,
vízórás
lakás azonnal beköltözhetően, jó közlekedési lehetőséggekkel eladó. Ár: 8,2 M
Ft. 30/374-5669. (41892414)
• SZEGED, Retek u t c a i ,
1+2 szobás, I. emeleti, felújításra szoruló, kihelyezett
elöteres lakás azonnali átadással eladó. Tel.: 06-30/
676-8439. (41892609)
• SZEGED, Á c s u t c á b a n
1,5 szobás lakás extrákkal,
garázs közvetlen alatta eladó. Érdeklődni 16 óra után,
06-20/201 -8631. (41790638)
• SZEGEDI, 2,5 szobás. 60
nm-es, parkettás, nagy erkélyes, zöldövezeti lakás a
Belvároshoz jó közlekedéssel, készpénzes vevőnek
7,8 M Ft-ért eladó. Tel.: 30/
296-7398. (41892395)
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Ruházat

MOKI

vásároljon

^vapjíipiils'ivrrl,
garbói

FÉL ÁRON!
a Glenfield üzletben
Kárász u. 5. (udvarban)

Szőrmebundairhabuiida
végkiárusítás +
esereakció
Óriási árviufcilniiuy
3 0 - 5 0 %

•női szőrmebundák
(pl. nerc, róka, pézsma,
nutria stb.)
• modern modellek 3/4-es,
7/8-os hosszú változatban
s
•női, férfi irhabundák
§
7-féle színválasztékban ~
MINDEN VEVŐNEK EGYEDI
ÁRAT ADUNK, MERT TUDJÁK, ALKUDNI KÖTELEZŐ!
Továbbá régi, negunt, kinőtt
bundáját új vásárlásánál a vételárba beszámítjuk. Amíg a
készlet tart.

• KÁRTYAJÓSLÁS, sorselemzés, szerelmi kötés, rontáslevétel. Működési engedéllyel rendelkezem. 06-30648-79-79. (41892107)
• LAPOS tetők felújítása
kamatmentes
hitelre
is!
Cseréptetők javítása, felújítása, új tetőszerkezetek kivitelezése. 06-30/9637-903.
(41891189)

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel.
festéssel.
Tel.: 62-517-012,
30/9550-537. (Szeged) (41789506)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szilién
sgt 24 Tel/fax: 62-439138. 70-3141-709. (40978477)
• REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny,
szúnyogháló-készítés,
faredönyjavitás, ablakfordítás
Török Tibor, 62/457-562,
30/9436—411. (41790226)
• RÉGI, űj típusú redőny,
szalagfüggöny,
készítése,
javítása. Tel.
06-62/274133; 30/63-96-131. (41790929)
• ZÁRSZERELÉSEK, vizesmunkák, betonfúrás, duguláselhárítás. 06-30-43-431 1 0 . (41789584)

• ÜVEGEZÉS, képkeretezés SZILÁNK* Szeged, Pulz
u. 46. Tel : 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .
• ÁRUSZÁLLÍTÁS, költöztetés, belső pakolás garanciával.
Tel.:
06-70/3802350. (41891626)
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Tanfolyam

8. osztályosok, figyelem!
A VASVARI PAL
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA
(Szeged. Gutenberg u.

HtVl/Sk,

VÁRltNK,

Tel 3 0 / 9 - 4 5 6 - 3 6 7

JElJLNTKEZZj

Tel., fax: 62/425-322
E-mail: info@ vasvari.hu
http://www.vasvari.hu
OM-azonosíró: 029784

SZŐRME ÜZLET
Szeged, Zákány u. 41
(Rókus)
Nyitva: h.-p.: 9-17,
szo.: 9-13

II.)

a 2005/2006. tanévben
NYELVI E L Ő K É S Z Í T Ő
(angol, német nyelvi
képzéssel. 02-es kód)
és hagyományos, emelt
és közép szintű érettségire
felkészítő osztályt
(01-es kód) is indít.

CD

"

m

J

feíns
rovÁssKÉPZó KFT
C S O N G R Á D MEGYEI KÉPVISELETE

Kereskedő és
vendéglátó

20

Szakképzés

OKJ-s

INGATLANKÖZVETÍTŐ/

tanfolyamokat

ÉRTÉKBECSLŐ
TÁRSASHÁZKEZELÖ
OKJ-s szakképzések
indulnak

SZEGEDEN.
RÉSZLETFIZETÉS.
EGYÜTT IS VÉGEZHETŐ.
KEDVEZMÉNNYEL
www.tanfulvamszxTvezes.hu
Tel.: 62/544-179,
30/358-6664,
30/950-3343

21

Szépség és egészségápolás

• ALKALMI, esküvői
sminkkészítés, házhoz megyek. 70/382-3153. (41993264)
22

Szolgáltatás

• DUGULASELHARITAS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
Szeged. 485-774. o?5?6659i
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457-577,
62/533-999,
Szász Péter. (41790668)
• NONSTOP lakásszerviz
Vállalunk:
épületgépészeti,
szerelési, karbantartási és
üzemeltetési munkákat: (víz,
közp fűtés, klíma, légtechnika). Tel./tax: 62/266-208,
06-30/973-33-44. (41891175)
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indítunk.
30%-os adókedvezmény,
részletfizetés.

6720 Szeged,
Deák F. u. 22.
Tel.: 425-805,
naponta 9 - 1 6 óra között.
www.tanulok.hu
Aklucditiciás lx|strutnxzim: OOMI
OKÉV nyilvántartási szán):
04I7B9980 01-03374)4

TANFOLYAM
indul a

BOLS M I X E R
AKADÉMIÁN

|

Morafcsik Péter
§
és neves mixerek
oktatásával.
Nemzetközi diplomával.
Tel.: 06-20/350-5901.
06-30/973-59-81
www.mixersuli.hu
• A KISOSZ kereskedő és
vendéglátó OKJ-s tanfolyamokat indít. Részletfizetés!
30%-os
adókedvezmény!
Jelentkezni Szeged. Debreceni u. 24/B (Tel.: 62/485610, h.-cs 8-16: p.: 8 - 1 3
óráig.) OKÉV: 06-0013-02.
(41688331)

Tanfolyam

A TIT
7 0 órás E S Z P E R A N T Ó és
1 2 0 órás C I G Á N Y (lovári)
nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamot szervez kezdő szinttől

• Kamatmentes részletfizetés • 3 0 % adókedvezmény
Jelentkezni lehet: 6 2 / 4 2 6 - 4 2 9 ' S z e g e d , Kárász u. 1 1 .
Fat: 0040 • OKÉV: 06-0039-02
<1891749

Folytatás a 1 4 . oldalon!
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« S P O R T

H I R D E T É S «

Az őszi szegedi meccs után Szentesen is ikszeltek egymással a csapatok

A hajrában egyenlítettek

SZERDA, 2005. FEBRUÁR 9.

Lele apja
nyomdokain
KÉZILABDA
munkatársunktól

Szarvas (balról) és Szabó Á. együttes erővel próbálja szerelni a szegedi Dórát
Zs., Szarvas, ¡11. Szentágotai (2), K. Tóth,
Kovács, Csúri.
Győzni kell! - adták ki a jelszót a
találkozó előtt a trénerek. Való
igaz, mindkét gárdának szüksége
volt a sikerre, hiszen idén a Szentes még nem szerzett pontot, míg a
Beton csak Budaörsről tudott egy
döntetlennel hazatérni. A mérkőzésre igen sokan voltak kíváncsiak, a hazai drukkerek mellett közel
harmincan Szegedről is átruccantak a megyei rivális otthonába.
A meccs elején a tapogatózó játék elmaradt, sőt a vendégek szinte helyzet nélkül a negyedik percben Kovács révén előnyhöz jutottak. Bíró hiába védett kétszer is
bravúrral, harmadszorra tehetetlen volt. Aztán azonban lábra kaptak a házigazdák, és a szünetig
Dékány, Koncz, valamint Varga

FUTSAL
A futsal NB I megyei rangadója,
hasonlóan az őszi, szegedi meccshez, ezúttal Szentesen is döntetlent hozott.
LEGRAND-SZENTES GBSC
ELSŐ BETON 5 - 5 ( 3 - 1 )
Szentes. 250 néző. Vezette: Kormos, Agócs.
Szentes: Bíró - Szabó Á„ Koncz, Jerney,
Szarvas. Csere: Kajtár (kapus), Labádi,
Varga Zs., Dékány. Kerepeczky, Becsei,
Keller Játékos-edzők: Koncz Zsolt,
Szarvas Zsolt.
Első Beton: Tihanyi - Szentágotai, Csúri,
Balog, Dóra. Csere: Bodrogi (kapus), Németh L„ Fekete, Kovács P, K. Tóth, Puskás, Rácz. Edző: Szabó Zsolt.
Gólszerzők: Koncz (2), Dékány, Varga

• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
tanfolyam különböző szinteken a COOL-nál. Szeged.
Gutenberg u. 14 Tel.: 62/
555-442.
Akkreditációs
lajstromszám:
AL-1023.

Tanfolyam
TamMltu síim 01-0507
A u . 00 V.

KÉPZÉSI KINALATUNK
OKJ 54 3436 04

(41688466)

PÉNZÜ6YI SZÁMVITELI
SZAKEUENÖR

• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
tanfolyamok alap- és középfokon a Merlin Stúdiónál
Érd : 20/539-6485, 30/9073654, 06-0220-02. (41993250)

Uniós ismeretekkel hóvftve
Mérlegképes könyveinknek
OKJ 32 3435 10

KÖZBESZERZÉSI REFERENS

• ÉRINTÉSVÉDELEM telülvizsgálója lanlolyam indul
lebruár végén Szegeden, a
Megamos Kft. (Nysz.: 030004-04, AL0559) szervezésében.
Tel.:
Lengyel
László, 62/478-227,
72/

Uniós ismeretekkel bóvítve
Részletfizetés, adókedvezmény!
Csongrád Menyei Képzési Központ

Telefon

62/420-652,
481-060
S/eged, Méret u. ft/tí"

3 2 4 - 8 4 2 . (41993364)

• ANGOL/NÉMET beszédcentrikus nyelvtanfolyamok
lebruér 14-töl -30% szja.
5-8 fös csoportok Bábel
Nyelvstúdió, Szilágyi u. 2.
62/437-522.
(Szeged)

• WEBLAPKÉSZÍTÉS
webgralika webdesign
tanfolyamok a Merlin Stúdiónál! Érd 30/907-3654,
20/539-6485. 06-0220-02.
(41993251)

(41688176)

• HÉTVÉGI szaktanfolyamok! 8 osztállyal dajka,
szociális gondozó, ápoló.
Tel : 06-70/311-0117, 0630/434-1350.
06-1-266-

• BALÁSTYÁHOZ közeli (a
nya a régi E5-ÖS út melett.
melléképületekkel, 10 hold
földdel eladó Telefon, víz,
villany van Érd : 62/278565, 62/278-550. (41892066)

1 0 6 7 . (41790664)

• KERESKEDŐ vállalkozó,
vendéglátó vállalkozó OKJs képzés indul Szegeden,
február 19-én. Vizsgadíjjal,
jegyzettel 80.000 Ft Kapós
Bróker Kft
30/267-8587

• PUSZTASZEREN (anya
erdei környezetben (lakható
épület és gazdasági épületek, ipari áram, 15 éves
akácerdóvel együtt) eladó
Irányár 4.6 M Ft Érd.: 20/

(41789639)

• KÉZ , lábápoló, műkörömépltö O K J - S képzés
dul

Szegeden,

én.

lebruár

Vizsgadíjjal,

eszközökkel
109.000

Ft.

4

233-74-13,

in-

(41691820)

11-

jegyzettel,

HIRDETÉSFELVÉTEL:

részletben

Kapós

70/293-24-75.

Hegedűs B Klán. ZáUnyuélt. Lengye! léi

Bróker

Teleion 06207442-8943

Kit. 30/288-2092 (41384737)
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O Szeged, Victor H. u. 5. • Tel.: 62/550-550

Zs. góljával fordítottak. A szünet
után Koncz ismét betalált, ám a
középkezdésből szépített Szentágotai. A szegediek elkapták a ritmust, és a 36. percben fordítottak
5-4-re. A változatos találkozó
utolsó gólját Szarvas szerezte a 40.
percben, de még ezután is akadt
lehetősége a Szentesnek.
Koncz Zsolt: - Nagyon örülök
az első tavaszi
pontszerzésnek,
büszke vagyok, hogy ilyen hozzáállással és odaadással küzdöttünk. Remélem, innen már csak
felfelé haladunk.
Szabó Zsolt: - Egy már megnyertnek hitt mérkőzést
adtunk
döntetlenre.
Az Első Beton holnap 19 órakor az újszegedi sportcsarnokban
az Abonyt fogadja.

Társközvetítés
• BÁL a Cronos Társkereső
Iroda szervezésében, Szeged, 62/42-32-32, 20/3144 1 7 9 . (41567255)

• SZEMÉLYISÉGKÖZPON
TÚ társkeresés, minden
korosztálynak!
CRONOSSzeged. 62/42-32-32, 20/
3 1 4 - 4 1 7 9 . (41891723)

Téglaépítésü lakás
• ALSÓVÁROSON szekezetkész lakások 5 lakásos
társasházban: földszinti 42
nm, tetőtér 40 nm, tetőtéri
kétszintes, galériás, teraszszal 80 nm és udvari garázsok eladók. Érd.: 06-30/
9459-697, 06-30/2056-157.
(41689113)

• BELVÁROS s z i v é b e n .
Dómra néző, I. emeleti, 28
nm-es. teljes körűen felújított garzonlakás vízórával,
telefonnal, kifogástalan állapotban. új konyhabútorral
7,5 millióért eladó. Szeged,
62/323-985, 06-30/226-28-

2m»

CA

• NÉMET OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk!
06-1/
2 1 0 - 4 6 7 3 . (41891780)

• SZABADSÁG tér 18
szám alatt II emeleti. 82
nm-es, befejezés előtt álló,
85% készültségi fokú, bekötött teljes közművel lakás
eladó. Irányár: 15.000.000
Ft. Szeged, 06-30/627-482 2 . (41666055)

• SZEGED, Gál utcában 52
nm-es, 1,5 szobás, I. emeleti, új társasházi lakás eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Tel.:
70/458-1368. (41789497)
• SZEGED, Gyöngytyúk utcai, gázfűtéses, 3 szobás, 2
erkélyes, új társasházi lakás
exkluzív fürdőszobával és
beépített konyhával eladó.
Garázs
van.
Irányár:
17.300.000 + garázs. Érd.:
70/563-0869. (41892309)

2 5 . (41892929)

• BELVÁROSHOZ közeli.
Zárda u. 15. sz. alatti, I.
emeleti, 100 nm-es lakás és
alatta lévő. müködö sörözö
eladó külön is, belvárosi
lakáscserével is. Érd.: 20/
3868-809. Szeged. (41689168)

• SZEGED, Jakab Lajos
utcai, 8 éves, téglaépítésü
házban I. emeleti, 2 szobás,
egyedi fűtéses, igényes lakás garázs + hobbiszobával
10.500.000+2 000.000
Ftért eladó, 06-30/229-0794

• CSONGRÁDI sgt 47
alatti, új társasházban 90
nm-es. 4 szobás, tetőtéri
lakás befejezés előtti állapotban eladó. Hitel és
szocpol igényelhető. Érd.:
30/9687-669.
(Szeged)
• CSONGRÁDI sgt 53
szám alatti társasházban lakások eladók 132.000 Ft/nm
nettó áron. Érd.: 62/552-835
telefonon 8-16 óra között.
(Szeged) (41892034)
• EGYETEMHEZ közel, a
Szivárvány utcában I. emeleti, udvarra nézö. 54 nmes, 1+2 szobás, új, szerkezettkész
lakás
eladó.
Szeged.
06-70/454-3228.
(41993198)

w» *

M . J.

• SZEGED, Jósika utcai, 52
nm-es, földszinti, 2 szobás,
gázkonvektoros, régi építésű téglalakás azonnal beköltözhetően, sürgősen eladó. Irányár: 9,7 M Ft. Érd.:
06-70/369-9136. (41687913)

(41686460)

Téglaépftésü lakás

Fotó: Vtdovics Ferenc

• FELSÖVÁROSON, Hajós
utcában 86 nm-es, II. emelet + tetőtéri (kétszintes),
1 +3 szobás, padlófütéses
lakás háromlakásos társasházban 13.500.000,-. 62/
4 8 5 - 2 0 8 . (41892652)

(41892741)

• SZEGED, Kárász utcai.
50 nm-es, nagyméretű, 1
szobás, hallos, földszinti,
galériázható, felújított, összkomfortos, polgári téglalakás
bérleti joga gépkocsibeállással átadó. Irányár: 8,5
M Ft. Érd.: 20/371-88-88.
(41892125)

• SZEGED, Kácsa u. 11.
szám alatt, új sorházi lakás
kulcsrakészen eladó. Szocpol., hitel felvehető. Irányár:
22 M Ft. Tel.: 62/540-756.
• SZEGED, Makkoserdő
soron, egyedi fűtésű, I.
emeleti, 57 rrV-es + 9 ma
erkélyes, 1+2 félszobás, 2
éves társasházi lakás eladó.
06-63/321-011. Irányár: 13
M Ft. (41892335)

• SZEGED BELVÁROSI, 58
nm-es. parkettás, gázfűtéses lakás egyetemekhez
közel eladó. Ár: 11,2 M Ft.
Tel.: 30/952-8362. (41892520)

Attól függ, hogy milyen aspektusból vizsgáljuk, írhatnánk úgy is,
hogy a Pick Szeged folytatja, vagy
elkezdi ma 18 órakor a bajnoki
menetelését. Ha azt vesszük,
hogy az év első bajnoki pontot érő
összecsapása lesz, akkor igazán
jelentős eseménynek számít a
mai összecsapás. Azonban ha az
ellenfél eddigi teljesítményét
vesszük figyelembe, akkor azt is
állíthatjuk, hogy egy jó edzőmérkőzésnek talán megfelel a mai találkozó. A valamikor merészebb
terveket szövő Százhalombatta az
alapszakasz első részében nem
igazán remekelt, s egyetlen győzelem és pont nélküli csapatként a
tabella sereghajtója.
- Szépen gyógyulnak a sérültjeink. Mezei szinte teljes intenzitással edz, Matics pedig már 40 percet fut. Puljezevics is kikecmergett az influenzából. A délutáni
edzésen pedig már a világbajnoki
ötödik helyezett Szerbia és Montenegró válogatott két tagja, Andjelkovics és Djurkovics is bekapcsolódott a munkába - mondta
Lele Ambrus sportigazgató, akinek tizenhét éves Ákos fia élete első felnőtt NB l-es mérkőzésén csereként a kispadra ül.
- Ennek nem kell nagy feneket
keríteni. Az a lényeg, hogy megfelelő alázattal vegye tudomásul azt
a tényt, hogy fiatalon pályára léphet a felnőttek között. Neki még
sokat kell tanulni, edződni, s tapasztalatot szerezni. Ez a lehetőség is segítheti, sőt előremozdíthatja a fejlődését. Azt mondtam
neki, ha Kovács Péter úgy dönt,
hogy néhány percre pályára küldi,
akkor tegyen meg mindent azért,
hogy jelenlegi tudása maximumát nyújtsa - jelentette ki a sokszoros válogatott apuka.
• SZEGED, Tompái kapu út
2/B, 6 lakásos társasházban
76 nm-es lakások eladók.
Szerkezetkész: 165 E Ft/nm.
Sólyom Kft., 06-30/3494059. (41993192)
• SZEGED BELVÁROSHOZ
közel, Árva utcában I. emeleti. 1,5 szobás, új társasházi lakás kocsibeállóval,
rendezett udvarral, igényes
házban eladó Ár: 10,5
millió + 400 ezer Ft. 06-20/
9 1 9 1 - 1 1 0 . (41892322)

• SZEGED BELVÁROSI, III
emeletnek megfelelő. 3 szobás + nappalis, 77 nm-es,
gáz-központi fűtéses, kllmatizált, tetőtéri lakás tulajdonostól eladó. Érd.: 06-20/
9 7 6 - 8 6 4 3 . (41892886)

• SZEGED BELVÁROSI, 2
nagyszobás, földszinti, jó
állapotú, szép, 87 nm-es
öröklakás tulajdonjoga lakottan, udvari parkolóval,
villamostól, trolibusztól 1
percre eladó. Bármire alkalmas, jó befektetés. Irányár:
8,7 M Ft. Tel.: 30/413-892 5 . (41993374)

• SZEGED BELVÁROSI, 38
nm-es, nem utcafrontos,
szép lakás udvari kocsibeállási lehetőséggel eladó.
9,3 M Ft. Szentmártoni, 0630/687-8627. (41993378)
• SZEGED FELSÖVÁROS,
Malom u. 12. alatt 35, 85,
94 nm-es, kulcsrakész lakások 2005. júliusi átadással
eladók! Ar: bruttó 195 ezer
Ft/nm-töl. Tel.: 30/94313 9 2 . (41891655)

• SZEGEDI, egyetemhez
közeli, új társasházban 96
nm-es, I. emeleti, kulcsrakész lakás megvásárolható
építőtől, teljes körű jogi és
hitelügyintézéssel. 62/4449 0 9 , 3 0 / 3 2 8 - 0 1 - 7 2 . (41790200)

• SZEGEDI, egyetemhez
közeli, induló 8 lakásos
társasházban 46 nm-tól 86
nm-ig lakások emelt szintű
szerkezetkészen leköthetök.
Teljes körű jogi és hitelügyintézéssel. 62/444-909,
06-30/328-01-72. (41790202)

Előzetes helyett
A Liss-HNKC női kézilabdacsapata ma 17 órakor vendégeskedik
a Dunaferr otthonában. Ilyenkor, meccs előtt, ez ember előveszi
a noteszét, tárcsázza a telefonszámokat, az esélyekről faggatózik.
Ennek most nem sok értelmét láttam.
Ezt a találkozót ugyanis - bizonyára sokan emlékeznek rá eredetileg január 19-én rendezték volna. Ekkor halt meg autóbalesetben Kulcsár Anita. A vásárhelyiek már úton voltak Dunaújváros felé, amikor értesítették őket a tragédiáról. Miközben viszszafordultak - sírt a busz. Azóta már örök nyugalomra
helyezték
(a győri Nádorvárosi temetőben) az egykori kiváló beállást, Szerencsen sportcsarnokot neveztek el róla - szomorú hetek vannak
mögöttünk, de az élet ment tovább. A Dunaferr hazai és nemzetközi mérkőzéseket játszott, ezeken győzelemmel adózva Anitának. Jósolhatóan a mai találkozónak is a házigazdák az esélyesei,
és nem megbántva a Liss-játékosokat: csak az a kérdés, mennyivel nyer a világklasszisokat felvonultató alakulat. De nem is a játék, a mérkőzés lesz a legfontosabb, fókái Nórát idézve: „Nagyon
furcsa, rossz lesz lejátszani a Dunaferr elleni elhalasztott mérkőzést, mindenkinek azonnal eszébe jut majd az a szerda, az a borzalmas baleset. Eredetileg készültünk belőle, ellene,
számoltunk
vele - és most nincs többé..."
Gyanítom, ez az a derbi, amelyen már mindkét gárda szeretne
túl lenni, s amely elsősorban nem a szép gólok, a pazar megoldások - pedig ezer százalék, hogy mindkét oldalon lesznek ilyenek miatt marad emlékezetes. A sebek nehezen
gyógyulnak.
IMRE PÉTER

Németh András
a szövetségi kapitány
Németh András, az FTC edzője
lett a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
budapest (mti)
A Magyar Kézilabda-szövetség
elnöksége egyhangúlag szavazott
bizalmat az 52 éves Németh
Andrásnak, akinek megbízatása
a 2008-as pekingi olimpia végéig
szól. Németh szerződése az
FTC-nél 2006. június 30-ig érvényes, addig maradhat a klubnál.
Az elnökség két értékelő időpontot jelölt ki, amikor mindkét fél jogi következmények nélkül felbont-

• TUNDER utcai. 61 nmes, kétszobás, igényes kivitelű, kifogástalan állapotú,
3 éves. első emeleti társasházi lakás garázzsal vagy
anélkül eladó. Tel.: 62/467605, 30/6278-050. (Szeg e d ) (41993262)

hatja a megállapodást. Az egyik
2006 júniusának vége, a másik pedig a 2007-es, olimpiai kvalifikációsvilágbajnokság, decemberben.
Németh András - Zsiga Gyulával közösen - 1998-ban, az Európa-bajnoki selejtezők idején már
vezette a válogatottat. A párost követte a Németországból hazatérő
Mocsai Lajos, aki a 2004-es athéni
olimpián elért - csalódást keltő ötödik helyezést követően búcsúzott. Ezután Kiss Szilárd, a Dunaferr mestere lett a kapitány, de ő
már kinevezésekor jelezte, csak a
2004 decemberi, hazai rendezésű
Eb-re vállalja a megbízatást.

Pick Szeged-Százhalombatta

®

NBI-es férfi kézilabdamérkőzés
közvetítése:

VÁKOSI TELEVÍZIÓ
SZEGED

2005. február 9.,
21.00 óra

• ÉPÜLŐ társasházban kisméretű, 35-65 nm-es lakások
leköthetök. Szeged,
Nemes takács u. 22. 180 E
Ft/nm, Újszeged, Túzok u.
14/a. 210 E Ft/nm szerkezetkészen.
30/249-95-67.

• TÜZIFAAKCIÓ február
15—ig! 9000-11.000 Ft/köbméter szállítva, készlet erejéig. Tel.: 06-30/9750-662.

(41689182)

(41993481)

• ÚJSZEGED, Kockaház
utcai, IV. emeleti, 1,5 szobás, felújított, parkettás, vízórás téglalakás jó közlekedéssel eladó. Érd.: 30/5255987,
délutáni órákban.
(41689290)

• ÚJSZEGED, Népkert soron 50 nm-es, 2 szobás,
felújítandó, 4. emeleti, téglablokkos társasházi lakás
tulajdonostól eladó. Irányár:
8.900.000 Ft. Érdeklődni:
06-30/230-7860. (41892524)
• ÚJSZEGED MAROSTÖ,
Rahói u. 18. szám alatti, 73
nm-es lakások 2005. augusztusi átadással, emelt
szintű szerkezetkészen eladók. Irányár: 14.000.000 Ft.
Érd.: 30/627-4822. (41688059)
• ÚJSZEGEDEN, Töltés utca 38. sorházban 125 nmes, 3 szintes, szerkezetkész
lakás eladó. Jósika utca 39.
szám alatti, tetőtéri. 45 nmes, szerkezetkész lakás eladó. Érd : 06/30-249-9567
(41668932)

• ÚJSZEGEDEN, a Hargitai
utcában 62 nm-es, egyedi
fűtésű, 2 szoba + lakóelőteres, étkezökonyhás téglalakás eladó. Irányár: 11 M
Ft.
Tel.:
70/50-66-377.

9 3 5 - 2 8 3 0 . (41892060)

Üzlethelyiség
• BEFEKTETŐK, figyelem!
Csongrád
központjában.
József A. u. 3. szám alatti
ingatlan
(volt
Tisztiklub)
1000 nm-es lelken, 397 nm
+ 55 nm pince eladó. Érd.:
06-30/205-7843. (41790121)
• MAKÓN, Szegedi utca
26/a szám alatti üzletház.
200 nm-es, 762 nm-es
portával, saját parkolóval
eladó, akár részletre is. 0630/588-6067. (41891743)
• SZEGED Belvárosában
270 nm-es, földszinti, forgalmas utcára nyíló helyiség
nagy kirakattal kiadó. Pénzintézetnek. irodának, üzletnek is kiválóan megfelel. 20/
94-28-227. (41892476)

4 7 9 - 7 4 3 5 . (41892016)

Vállalkozás

(41993153)

Gratulálunk

Nyuszika!
40.

születésnapod

alkalmából

2 5 6 - 1 5 2 . (41993178)

(41892862)

• SZENTESEN, központban
jól menó italüzlet 2 különálló, összkomfortos lakásrésszel, 2 garázzsal, egészségügyi okok miatt, sürgősen eladó. Érd.: 30/6257786. (41993169)

2 4 5 . (41790466)

• JÓ minőségű, kisbálás
lucernaszéna, szalma eladó.
Maroslele. Dózsa Gy, 31.

• AKÁC és tölgy tűzifa eladó. 10-12.000 Ft/köbméter. Tel.: 72/371-988. 30/

• SZENTES belvárosában
100 ma, exkluzív, extrákkal
felszerelt üzlethelyiség eladó. Irodának, vendéglátónak, HACCP igényű vállalkozásnak átalakítás nélkül
alkalmas. Kitünó parkolási
lehetőség. 06-30/457-1418.

• ADÓSSÁGGAL terhelt
vállalkozását korrektül átves;
szűk. Érdeklődni 06-30/
608-0354 a mobiltelefonon.

Termény, takarmány

TUzelöanyag

• SZEGED BELVÁROS,
Szentháromság u. 31. alatti.
80 nm-es, riasztós, légkondicionált Ingatlan (irodának,
üzlethelyiségnek alkalmas)
egyetemi központhoz közel
kiadó. Érd: 70/512-1970.

• SZEGED, Remény utca
elején most épült, 150 nmes üzlethelyiség kereskedelmi célra vagy irodának
kiadó. Ár: 1200 Ft/nm +
rezsi. Érd.: 06-30/9-433-

(41993383)

• TARJÁNI víztorony tér
környékén, csendes helyen
50 nm-es, másfél szobás,
IV. emeleti, téglablokkos,
egyedi gázfűtéses lakás
eladó. Irányár: 7,9 millió Ft.
Szeged,
20/938-18-86.

• SZEGED NAGYÁRUHÁZ
passzázs üzletsoron 70 nmes. berendezett, beköltözhető, nagy kirakatos üzlet
eladó vagy kiadó. Tel.: 30/

Boldog sliV
12.

lésnapot!

szüfuAsnapodon

szeretettel gondol rúd
nagynénéd, Vera

gratulál
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Ma este hét órakor döntőt játszik a Szeviép a FIBA Európa-kupa középső főcsoportjában

Szegedi csoda történt Sibenikben
afelől a Szeged, hogy ki a jobb, a
végén tízpontos, 62-52-es győzelmet könyvelhettek el, s a ma este
hét órakor kezdődő döntőbe verekedték magukat.
Újhelyi Gábor: - A második
féhdőben
mutatott
játékunk
minden szépséget
felvonultatott,
védekezésben és támadásban is
extrát nyújtottunk.
Fantasztikus
győzelmet
arattunk.

KOSÁRLABDA
SIBENIK ( H O R V A T ) S Z E V I É P - S Z E G E D 52-62
(11-15,19-8,15-23,7-16)

ÉÊÊtk

BP

FIBA Európa-kupa női kosárlabda-mérkőzés, középső főcsoport, Final Four, elődöntő, Sibenik, 800 néző. Vezette: Fukes
(cseh), Vucskovics (szlovén).
Sibenik: Jelavics 8, Puzar 8, ABRFICS
14/9, Fredotovics 6, Tratsiak 8. Csere:
Csakics, BOGOJE 8. Edző: Mladen Starcsevics.
Szeviép-Szeged: TÖRÖK 11/6, Nagyova
4, Mészáros, AJANOVICS12, Kajdacsi 2.
Csere: RUSSAI7/3, DJEFMIS16/3,
ROCZKOV 10/6. Edző: Újhelyi Gábor.
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MUNKATÁRSUNKTÓL
VÁSÁRHELYI KOSÁRSULI-PÉCS 8 8 - 8 5
(14-16, 21-16,19-27, 33-26)
Hódmezővásárhely, Hódtói sportcsarnok,
700 néző. Vezette: Király, Bogáti.
Vásárhely: DRAHOS17, Utasi 4, NYILAS
16, Gémes 13, KOVÁTS 21/6. Csere:
KUKLA 17, Böszörményi. Edző: Elek
András.
Pécs: Lakatos 6, Fodor M. 19/3, CSIRKE
19/3, Horváth Z. 10, OROSZ 29. Csere:
Molnár 2, Kovács, Ágfalvi. Edző: Fodor
Péter.
Az NB I A csoportjában hatodik
Pécs nem szerepeltethette légiósait, mivel mindhárman (Richardson, Ivkovics, fovanovics) az
Európai Unión kívüli országból
érkeztek a baranyai városba. A

Ma 18.30-kor: Szeged

nyolcszázán foglaltak helyet abban a csarnokban, amelynek a falán ott lógott az egykori kosárlabda legenda, Drazsén Petrovics négyes számú meze. Ezerrel szóltak
a dalmát slágerek, igaz, attól nem
kellett tartani, hogy szétrobban a
csarnok, mert a drukkerek szép
csendben üldögéltek a lelátón.
Idegesen
kezdett
mindkét
együttes, két perc után Kajdacsi
szerezte az első pontokat. Tartotta kétpontos előnyét a Szeviép,
az 5. percben 6 - 4 volt az állás. A
9. percben Russai hármasa után
öt ponttal meglépett a Szeged,
8 - 1 3 állt az eredményjelzőn. Tíz
perc után négy ponttal, 15-11 -re
vezetett a magyar gárda. Két ki-

bizakodó hazai csapat elfogódottan kezdett (6. perc: 8-12), a negyed hajrájában azonban felzárkózott. A második tíz percben
megint lépéselőnybe került a
Pécs (13. perc: 22-26), de a remeklő Vásárhely a nagyszünetben hárompontos előnnyel rendelkezett. A következő szakasz
igen fordulatos játékot hozott,
hiszen a 23. percben a Kosársuli
vezetett 44-34-re, három perc
múlva azonban már a Pécs
45-44-re. Eldőlni látszott a találkozó, mert hazai oldalon Utasi
és Gémes is kipontozódott. A
többiek azonban fantasztikus lelkesedéssel pótolták őket, és az
utolsó másodpercekben a győzelmet is megszerezték.
Elek András: - Végtelenül boldog vagyok, hogy a rekord létszámú közönségnek ilyen nagy örömet szereztünk.
Nem csak jól
játszottak, hanem
küzdőképességből is jelest érdemelnek a fiúk.

Beton-Szolnok

Eljött a reváns ideje
VÍZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A férfi vízilabda OB I mai, 15.
fordulójában a Szeged Beton VE
a Szolnok csapatát 18.30-kor fogadja az újszegedi sportuszodában. A házigazdák törleszteni
akarnak az őszi, idegenbeli
6-6-ért a másik Tisza-parti gárdának. Mit nem adnának Lehmann Istvánék, ha az akkor elvesztegetett egy pont most a birtokukban lenne... Az Újpest elleni vereségével a negyedik helyre
pályázó együttes lépéshátrányba
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került a nagy rivális Ferencvárossal szemben, így a hátrány ledolgozására a folytatásban szükséges legalább egy bravúr.
A Legrand-Szentesi VK mára
„szabadságot" kapott, mivel a
soros ellenfél, az OSC kérésére
egy későbbi időpontban néz farkasszemet a két együttes. Csütörtökön viszont már vízbe ugrik
az Újpest és a BVSC elleni edzőmérkőzésekkel készült Vidumanszky-legénység.
Berki Andrásékra Budapesten a sereghajtó
Ybl (kezdés: 20 óra) legyőzése
vár. Ezen a napon a Szeged is a
fővárosban vizitál: a címvédő
Domino-BHSE elleni csata 19
órakor kezdődik.

•
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Roczkov Viktória (labdával) sokat tett a Szeviép sikeréért, a döntőbe jutásért

Ez aztán a bravúr!
A férfi kosárlabda Magyar Kupában a 16 közé jutásért a Vásárhelyi Kosársuli óriási bravúrt
vitt véghez, hiszen B csoportosként az NB I A csoportjában
hatodik Pécset búcsúztatta.
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maradt vendégziccerrel indult a
második negyed. Azután Ajanovics termelt be zsinórban három
pontot, ez pedig azt jelentette,
hogy 18-13 ide. Felélénkült a
meccs, és ebből nem jött jól ki a
Szeged, Fredotovics révén egyenlítettek a hazaiak, 21-21. A 16.
percben Abrlics triplája után rendesen felpörögtek a hazaiak, és
megléptek 30-23-ra.
Nagyova duplájával indult a
második játékrész. A 23. percben
tíz lett közte (39-29), mert hihetetlenül gyengén dobtak a vendégek. Pedig ha a biztos helyzetek
bemennek, akkor egál lehetett
volna az állás. De ott a ha...Djelmis pontjaival sikerült közelebb

SÜLI RÓBERT

JÊÊÊÊ
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MUNKATÁRSUNK SIBENIKIJEFENTÉSE
Égszínkék tenger, verőfényes
napsütés. így indult a kedd reggel
a Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata számára. Gyönyörűen.
Vodice - 15 kilométerre Sibeniktől - maga a megtestesült nyugalom. A helyi öregek a napsütésben diskuráltak az élet nagy dolgairól, míg a fiatalok a szabadtéri
kávézókban beszélgettek. Megtehették, mert több mint tíz fok
volt a tengerparton.
Délután már jóval komolyabb
feladatok vártak a Tisza-partiakra. A FIBA Európa-kupa középső
főcsoportjának négyes döntőjében kellett pályára lépniük. Az
első meccsen a Zágráb meglepően simán, 68-60-ra nyert az
orosz Orenburg ellen.
A Sibenik tartott a magyar gárdától. Nem hiába, hiszen a vendégeknél hat felnőtt válogatott - Mészáros, Kajdacsi, Török, Nagyova,
Ajanovics, Djelmis - található a
tízfős keretben. A kezdésre közel

^

Fotó: Karnak Csaba

kapaszkodniuk a magyaroknak,
sőt Török második „trojesza"
után 43-38 lett az eredmény. Na
végre! Sőt egy perc múlva már
43-41 volt. A hajrá Roczkovéké,
de milyen hajrá! Fordított a Szeged, harminc perc után 46-45,
már Újhelyi Gábor tanítványainak. Éppen Roczkov növelte az
előnyt, betörésből talált a gyűrűbe
a bedobó. Izgalmas lett a meccs.
Roczkov szárnyalt. Mindent bedobott. A 33. percben a hárompontosa után 51-47-re vezetett a
Szeviép. Következett Djelmis.
Kintről, majd betörésből. 58-47 a
Szeviépnek! Török labdát szerzett, és büntetett. Csoda! 60-47.
A hajrában sem hagyott esélyt

A Sibenik rendesen kóstolgatta a Szeviép-Szeged női
kosárlabdacsapatát. A horvát gárda vezetői mindent
megtettek azért, hogy a szegedieket alaposan kizökkentsék. Az első nap olyan lehetetlen időpontban adtak
edzéslehetőséget, hogy abban az időszakban csak az
őrültek szoktak mozogni. Este tíztől tizenegyig gyakorolhatott volna Ujhelyj Gábor
együttese. Másnap délután
fél kettőkor volt szabad a terem. Olyan időpontban, hogy
előtte abszolút ne, az esti
hétórás kezdés miatt utána
is csak nagy nehézségek
árán tudjon ebédelni a társaság. Terror alatt tartották a
magyar alakulatot. Az edzésre érkezve pedig a Szeviép
vezetőit, köztük Bárányi
Sándor elnököt olyan mozdulattal küldték ki a teremből
- a sibeniki gárda edzett,
büntetőket dobott - , amely
több mint udvariatlan volt.
És ekkor még finoman fogalmaztunk. A szegediek nem
zárták a szívükbe a tengerparti klub tisztségviselőit.

Miközben Paraliára készül a csapat, érkeznek a fizetési felszólítások

Mi lesz a tartozásokkal?
LABDARÚGÁS
Nemcsak a szóbeszéd, hanem a
tények is azt támasztják alá,
hogy az FC Szeged komoly anyagi gondokkal küzd.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Dusán Djurics továbbra sem jelentkezett személyesen. Az FC
Szeged focicsapatának többségi
tulajdonosa sem hétfőn, sem
kedden késő délutánig nem találkozott a játékosokkal a Felső Tisza-parti stadionban, csak telefonon érintkezett a közvetítőivel.
A gárda készül a görögországi,
egészen pontosan Paralián lévő
edzőtáborba, és a legújabb, legfrissebb hírek szerint a héten,
esetleg a jövő héten kel útra.
- Együtt megyünk a szerbmontenegrói Sabaccal, velük
már biztos, hogy játszunk is nyilatkozta lapunknak Kujundzsics Zoltán, a Szeged kapusedzője. A szakember arra a kérdésre, a trénerekkel, illetve személyesen vele szemben van-e elmaradása Djuricsnak, a következőket mondta: - A saját dolgom-

ról beszélek, és az én őszi, alkalmi munkáimat kifizette a tulajdonos. Az biztos, hogy mit sem
ér, ha mindössze az én dolgom
van rendben, mert csak elégedett
játékosokból lehet a maximumot
kihozni. A fiúk egyelőre keményen és csendben dolgoznak.
Kujundzsics még elmondta,
hogy a Sabac elleni mérkőzésen
kívül még további három-négy
összecsapást kötöttek le görög és
szerb-montenegrói gárdákkal.
Ami a tartozásokat illeti: a hírek alapján n e m csak a labdarúgókkal szemben adós egy, két, illetve három hónapos fizetéssel a
klub.
- Valóban nem fizette még ki
az egyesület a velünk szembeni
tartozását - mondta Németh Ferenc, a szegedi Tigers Security
biztonsági cég tulajdonosa. Mindent teljesen szabályosan
próbálunk intézni, egyelőre eredmény nélkül. Fizetési meghagyást juttattunk el a bírósághoz,
majd jogerőre emelkedett a fizetési kötelezettségük. Erről tájékoztattuk a Magyar Labdarúgó
Liga fegyelmi bizottságát, most
pedig továbbra is várjuk a pénzünket.
Az egyesület utánpótlásgárdáit

a Tisza Volán SC adja. Nos, ezzel
kapcsolatban lapunknak a TVSC
elnöke, Kővári Árpád a következőt nyilatkozta:
- A tervek szerint február
20-án ülünk tárgyalóasztalhoz a
Szeged vezetőivel, és megpróbáljuk a nyár óta húzódó együttműködési szerződést végre megkötni velük. Ha ez nem jön össze,
akár az is előfordulhat, hogy a
Tisza Volán SC visszalépteti az
FC Szegednek adott öt korosztályos gárdáját a bajnokságok további küzdelmeitől.
- Sajnos igaz a hír, amely szerint az FC Szeged tartozik a ligának. A klub képviselői írtak egy
fizetési haladékról szóló kérelmet, és időpont-módosítást kértek. Ez az új határidő is lejárt, így
a következő teendő, hogy felszólítjuk levélben őket, a tavaszi indulásuk feltételeként rendezzék
az elmaradásukat. Ha ennek
sem lesz eredménye, akkor jön a
fegyelmi eljárás, és a szankció,
amely terjedhet a felszólítástól a
legdrasztikusabb formáig, a versenyrendszerből való felfüggesztésig, esetleg a kizárásig - erősítette meg ezt az információnkat
Villás Károly, az MLL ügyvezető
igazgatója.

Még nem hoztak határozatot
LAUSANNE (MTI)

gyan zajlik Magyarországon a
doppingellenőrzés, mit tesz az
A lausanne-i székhelyű nemzetolimpiai bizottság a megelőzés,
közi Sportdöntőbíróságon (CAS) felvilágosítás terén, illetve hogy
kedden megkezdődött Annus
milyen volt a magyar csapat veAdrián, az olimpiai aranyérmézetésének struktúrája az athéni
tői doppingvétség miatt megjátékok idején. Annust - akárfosztott kalapácsvető meghallgacsak az elsőségétől ugyancsak
tása. A tárgyalás első napján a megfosztott diszkoszvető FazeMOB elnökétől, Scfimitt ¡&í!fö{,, kas.Rpbertet - a Bécsben élő, maelsősorban arrőTércfcklődtékilip,- gyár' származású ügyvéd, Eva
s v l o t ö j >< » q b y r r k f n p i t f i

Maria Bárki képviseli. A beadvány 13 pontban foglalja össze,
hogy a kalapácsvető miért tartja
jogtalannak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB| elmarasztaló döntését.
A határozathozatal időpontja
egyelőre n e m ismeretes, Annus
ügye szerdán folytatódik, míg Fazekas esetét csütörtökön kezdi
vizsgálni a CAS.

REFLEKTOR
ULTIVERSENY SZEGEDEN
Szombaton 8.30-as kezdettel
nyílt ultiversenyt rendeznek
Szegeden a Gól büfében (Etelka
sor 3.|, melyre a helyszínen, a
rajtig folyamatosan lehet
jelentkezni. Bővebb információ
is ott kapható az eseménnyel
kapcsolatban.
DŐLTEK A BÁBUK
A férfi teke NB I-ben a
hódmezővásárhelyi gárda
mindössze öt fával, de
megszerezte a győzelmet a
Cegléd ellen. Végeredmény:
Hódmezővásárhelyi Marsó
TE-Cegléd 5:3 (3040-3035). A
vásárhelyi pontszerzők: Berényi
536, Stér 533, Rakonczai 518
fával. Ifik: H. Marsó TE-Cegléd
3:1, a vásárhelyi pontot Elek 498
fával szerezte.
Az NB II-ben: Szentesi
VTE-Szank 6:2 (3028-2919). A
hazai pontszerzők: Máté 537,
Vígh 514, Szabó L. 509,
Staberecz 507 fával.
MEGYEI KIVÁLASZTÓK
Február 12-én 13 órától megyei
utánpótlás labdarúgó kiválasztót
tartanak a szegedi Gellért
Szabadidőközpont
sportcsarnokában. A szervezők
ekkor az 1992-93-ban született
gyerekeket várják az eseményre a
megye bármelyik ligájából, míg
február 19-én, ugyancsak 13
órától az 1990-91 -eseknek
rendeznek hasonló összejövetelt.
SZEGEDI GYŐZELEM
A Szegedi Floorball Klub első,
bemutatkozó mérkőzésén 8-6-ra
győzött a Békéscsaba ellen.
ELSŐ A TANÁRKÉPZŐ
Domaszéken a helyi
sportcsarnokban befejeződött a
Jani-kupa kispályás
labdarúgótorna. A viadalra
tizenhat csapat nevezett. A
hármas döntőben:
Tanárképző-Maranax 2-2,
Tanárképző-Temes Hús 2-1,
Temes Hús-Maranax l - l . A
végeredmény: 1. Tanárképző
(Csurgó, Papp L., Három, Vass
Z., Lukács I., Gyüre, Szélpál G.,
Röst G., Tokai, edző: dr.
Miskolczi József), 2. Maranax, 3.
Temes Hús. Különdíjasok, a
legjobb játékos: Három Sándor
(Tanárképző], a legjobb kapus:
Molnár Sándor (Maranax), a
gólkirály: Kurucsai András
(Maranax).
INDUL A D TANFOLYAM
A Csongrád Megyei
Labdarúgó-szövetség újra
elindítja a D jelű edzőképző
tanfolyamát. Érdeklődni a
márciusi, hatnapos kurzusra a
06-62-426-940-es
telefonszámon, vagy Lóczi
István megyei instruktornál
(06-30-850-7227) lehet.
KOROSZTÁLYOS
EMLÉKTORNÁK
A megyei labdarúgó-szövetség dr.
Reményik Lászlóra emlékezve
két korosztályban is utánpótlás
focitornát rendezett a szegedi
Gellért Szabadidőközpontban.
Eredmények, serdülők:
Bordány-Zsombó 5-1
(gólszerzők: Mészáros 3,
Császár, Bang, ill. Túri),
Zsombó-Csanádpalota 2 - 6
(Varga, Tápai, ill. Kaba 2, Such 2,
Simon, Garaij,
Csanádpalota-Bordány 3 - 3
(Simon, Molnár, Such, ill. Sári,
Császár, öngól). A végeredmény:
1. Csanádpalota 4 (9-5), 2.
Bordány 4 (8-4), 3. Zsombó 0
ponttal.
Előkészítők:
Mórahalom-Szentmihály 2 - 0
(Tari, Sebők),
Fábiánsebestyén-Mórahalom
0 - 4 (Müller, Dani, Kocsis,
Takács),
Szentmihály-Fábiánsebestyén
5-0 (Kovács, Fodor, Csúcs, Tóth,
Kasza). A végeredmény: 1.
Szentmihály, 2.
Fábiánsebestyén. A Mórahalmot
a versenyszabályzat be nem
tartása miatt kizárták.
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Napos, párás, hideg idő

A Víziló és a Róka

KÉK hírek

PODMANICZKY SZILÁRD

HAJLÉKTALANT KERESNEK

A félig nyitott ajtón, mintha résen át közlekedne,
a Róka lépett a terembe.
- Ó, kedves Róka - szólt Bagoly -, köszönöm,
hogy behoztad a postát, bár kissé szokatlan, hogy
éjszaka levelezőlapot kapok.
- Sajnálom, Bagoly - mondta a Róka -, csalódást kell okoznom, nem a postás vagyok.
Ekkor tűnt föl ismét nagy testét vonszolva, a Víziló.
-Ez a képeslap a mi vitánk oka - morogta a Víziló.
- Ez igen - mondta Bagoly -, ez vitán fölül érdekes. Egy képeslap, melyről nem tudjuk, kinek
hordoz üzenetet.
- Bárcsak ilyen egyszerű volna - szólt a Róka -,
ahogy bölcsességed a problémának élébe megy, s
bár talán jellegében hasonló az eset, mégis a másik oldaláról nézheted.
- Beh nagyszerű szavakkal élsz, te. Róka, nem
csodálom, hogy ravaszsággal csavarsz el fejeket.
Ugyanakkor őszinte leszek, tudományod
jobb
sorsa is érdemes - mondta Bagoly.
- Bizonyára a te fejed így kongatja a szót, de én
sem kérhetem, hogy más ura legyen rajtam, mint
amilyen a természetem. Aki maga ellen cselekszik, annak a világ se jó, de ne hogy már kényszerűen okos legyek! - mondta a Róka.
- Mi folyik itt - kiáltott közbe eleven hangon a
Víziló
ti híján vagytok az értelmes
beszédnek,
csak szavakat pengettek, ez engem nem érdekel.
Más miatt jöttünk, térj észre, Róka, ne csábulj,
légy szíves!
- A magad módján precízen állsz a lábadon. Víziló - mondta Bagoly -, de a dolgomat én sem feledhetem, állj elő a képeslapüggyel, mint Bagoly,
fülelek.
- Én találtam a lapot - dörmögött a Víziló -, valahol a fák között magamhoz vettem, mert megtetszett. Napot ábrázol, ahogy a vörös égperem
mögé félig bebukva távozik. Oly gyönyörű, hogy

nappal is nézhetem, s hogy ne maradjak vele egyedül, mutattam a Rókának, nézzed, milyen szép.
- Nekem is tetszett, megmondom, szavamra vette át a szót a Róka - , s mondtam is nevetve, ily
elragadó napfelkeltét az életem nem hozott.
- Mire én nem álltam szó nélkül - folytatta a Víziló -, én találtam a lapot, s nekem ez akkor is
napmente.
- Mutassátok hát - kérte Bagoly -, az ilyesmit
könnyű
eldönteni.
Nézte Bagoly a szép képet, melyen valóban nap
volt, vörösen, felhők és hegyek függönye mögé félig lecsúszva. De hogy ez alkony vagy hajnal pírja,
Bagolynak fejtörést okozott, mert mondani mindent lehet, de hogy a mozgásban lévő föld- és napkorong mikor, milyen helyzetben színezi így az
eget... ! Bármikor, tudta Bagoly, hogy ebben benne van mindkét eset.
Szóval a Róka szerint hihető napkelte - próbálta szóban göngyölíteni Bagoly-, a Víziló, mint
első tulajdonos, napnyugtára szavaz. A dolog kellően konkrét, s mivel nincs módunkban a felvétel
pontos idejének határt szabni, más módot keresünk, amely eredményre vezet - mondta Bagoly,
s azzal megfordította a lapot. De mit lát!Az ő elme áll ott, s az elmosódott szöveg így indul: Kedves Bagoly..., s ahogy kibetűzni sikerült, egy másik Bagoly küldte neki a lapot, azzal a céllal, hogy
egy vitát lezárjon két állat között, kik dönteni
képtelenek napnyugta és napkelte felől. Bagoly
elmosolyodott:
- A vitát ezennel lezárom - szólt Bagoly.
- Hogyhogy!-méltatlankodott
a Róka a Vízilóval végre egyetértve.
- Először is: újra közös a szavatok. Másodszor
pedig: nekem szól a küldemény, a címzettje én
vagyok, úgyhogy ti ezen ne vitatkozzatok,
inkább
figyeljetek oda jobban, hogyan fest színt a nap
mozogva, még elgondolni is rossz, hogy bármelyikőtök tévedhetett volna.

A hajnalt /ti/marás ködtotk* megszűnése után napos idő várható, de többfelé erősen patás marad a levegő foWatodik az «en ludtgidő

A Szegedi Rendőrkapitányság keresi az 54 éves Tanács Antal Mátyás lakcím nélküli, hajléktalan
férfit, aki tavaly október 5-én tá•vozott el a szegedi átmeneti szállóról, és azóta ismeretlen helyen
tartózkodik. A férfi 158 centiméter magas, átlagos testalkatú.
Haja sűrű őszes, göndör, külseje
nem elhanyagolt. Különös ismertetőjele, hogy egyik lábát kissé húzza. A rendőrség kéri hogy,
aki Tanács Antal Mátyás tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a
Szegedi Rendőrkapitányságot a
62/562-400-as szám 18-26-os
mellékén, vagy a 112-es, 107-es
hívószámokat, illetve a Telefontanú 80/555-11 l-es számát.

Németh György karikatúrája

Megmérték a giliszták fájdalmát
Megnyugodhatnak a norvég horgászok: a giliszták nem éreznek
fájdalmat a horgon vergődve. A
hír azért jó a norvég horgászoknak, mert a felfedezés nyomán
nem tiltják be a skandináv országban a kukaccsalizást. A ku-

kacoknak meg ugyanezért rossz.
A giliszták fájdalomküszöbének
feltárását a norvég kormány
szorgalmazta, és az eredménytől
tette függővé, hogy betiltsa-e a
kukaccsalizást. A tudósok megállapították, hogy a földigilisztának nagyon egyszerű az idegrendszere, ezért aztán nem talál-

A félelem ereje •
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ja kínosnak a horogra tűzést, mi
több, a kettészakítást sem, hiszen - közismerten - „vállrándítva" veszi tudomásul, és folytatja
életét. A vizsgálatok a rákokra is
kiterjedtek, az eredmény pedig
hasonló volt: nem fáj nekik a forró vizes „fürdő", mivel nincs
nagyagyuk a jelek felfogására.
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REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 10. számú sorában a bá- 12
14
torság korlátairól szóló aforizma olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: E, N, K. M. 10. 16
Vakon bízik benne. 11. Porcelánföld. 12. Ja, vagy úgy! 13. Vonatko*
21
22
zó névmás. 15. Vagdalt hús. 16. Nyércek prémje. 18. Félfa! 19. Hím ÍÓ
állat. 20. Nevelés (latin szóval). 23. Alattomos. 25. Kecske mondja.
26
26. Ritka női név. 28. Rita egynemű betűi. 29. Frank röviden. 30. 26
Maris másként. 31. Ösvények. 33. Lásd a 28. számú sort! 34. Újra32
fogalmazó. 36. Leszáll. 39. Folyó Franciaországban. 41. Mogyorós 29
*
csokoládé. 42. Téli sportszer. 43. Görög levegő. 44. Légies. 45.
H 3 3
36
Avult űrmérték. 47. Természetes építőanyag. 48. Betegség. 49. Postai küldeményei.
36
38
37
FÜGGŐLEGES: 1. Serdülő (ifjú). 2. Zsernyákok. 3. Étel, Ital jellemzője. 4. Olasz út. 5. Idegen sí. 6. Előadó kurtán. 7. Vadszőlő pocsék 41
bora. 8. Dél-amerikai füves pusztaság. 9. Fagylalt Münchenben.
46
10. A megfejtés második sora. Zárt betű: É. 14. Zaklat. 17. Csikk- 44
végek! 19. Rejtjel. 21. Levéltartója. 22. Hivatalos okmány. 24. Maca
másként. 27. Roham előérzete. 30. Szárnyas. 32. Mózes öt könyve. 48
33. Belső késztetés. 35. Becézett férfinév. 37. Közlekedési eszköz.
38. Kevert toli! 40. Részére. 42. Maró folyadék. 46. Gazdasági épü- KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése: Amibe nem halsz 1
let.
sebb leszel.
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Kistelek

ELLOPTA A TÁSKÁT
Szegeden, az egyik Rókusi körúti
bevásárlóközpontban egy székre
letett táskát lopott el ismeretlen
tettes, aki ezzel a tulajdonosnak
ötvenezer forint kárt okozott.

ABIGÉL, ALEX
Abigél héber eredetű, jelentése:
az apa öröme. Arthur Miller drámájában, a Salemi boszorkányokban Abigail a neve a kis cselédlánynak, aki a boszorkányüldözést elindítja. Abigél a címe
Szabó Magda regényének, amely
egy református leánygimnázium
életét írja le a II. világháború
alatt. Alex az Alexander becézéséből önállósult, jelentése: harcra kész férfi. Alex Baldwin amerikai filmszínész a név ismert viselője. Berlin főtere az Alexander
Platz. Nagy Sándorról kapta nevét az általa Egyiptomban alapított Alexandria. Hamvazószerda. A negyvennapos nagyböjt
kezdete.
A
virágvasárnapról
megmaradt pálmák elégetése
után a hamvakat a pap megszenteli, a hívők homlokára vele keresztet jelöl és emlékezteti őket,
hogy porból lettek, porrá lesznek. Egyéb névnap: Apollónia,
Erik, Erika.

Kigolyózva
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További kilátások
Csütörtökön és pénteken még marad a nagyon Meg tdő. és már csak bevés hetven
sut ki a nap Többfelé tartósan megmarad a zúzmarás köd. Szombattól kezdődik
enyhülés időjárásunkban. Eleinte havazás, magi ónos eső, esővárható.
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ISTEN ELTESSE!

OSLO (MTI/REUTER)
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Vízállás
A Tisza Szegednél 123 cm (hőfoka 0,0 C°), Csongrádnál-10 cm,
Mindszentnél 51 cm. A Maros Makónál 50 cm.
A Nap kel: 6.59, nyugszik: 16.58, Hold kel: 7.43, nyugszik: 17.37

•eMVUMSHI
Milliárdos kredenc
HULL (MTI/AFP)

Tizenegymilliárd forintnyi vagyonra bukkant a konyhakredencében egy brit házaspár. Ennyit
ért az a lottószelvény, amely az
egyik fiókból került elő, és
amelyről teljesen elfeledkezett a
pár, olyannyira, hogy csak egy
helyi lapban közzétett „lottónyertes-körözés" hatására kezdett kutakodni utána a fiókban.
A szelvényt még a január 8-i sorsolásra vásárolta a házaspár, de
azután „úgyse nyerünk sose" ars
poetica által vezérelve, még csak
nem is ellenőrizte.
A lottót üzemeltető cég viszont
hirdetést adott fel a nagy-britanniai Hull városának helyi lapjá-

ban, tudva, hogy ott vették a
szelvényt, és tudatva, hogy hárommillió font vár a szerencsés
nyertesre. Erre azért csak-csak
vette magának a fáradtságot a
harmincnyolc éves asszonyka,
kihúzta a kredenc fiókját, és végigböngészte a benne addig háborítatlan téli álmot alvó szelvényeket. Már azon is csodálkozott, hogy akadt köztük január
8-i.
Utána pedig nem akart hinni a
szemének. Férje azonnal otthagyta munkahelyét - egy lakókocsigyártót - , az asszony viszont nem adta fel ingatlan ügynöki állását, mondván, szakmájánál fogva is a valóság talaján
akar maradni.

Díjnyertes modell,
díjnyertes

CARDIFF (MTI/REUTER)
Örömében kiherélte magát egy
walesi rögbirajongó. A 26 éves
Geoff Huish kedvenc kocsmájában előre beharangozta: „Ha
nyerünk Anglia ellen, én levágom a golyóimat!" Nyert. Állta a
szavát, hazaballagott, és ott végezte el az önmiskárolást. Utána
visszasétált a kocsmába, és bemutatta bizonyítékát cimborái
döbbenetére. Kórházba vitték,
súlyos állapotban. A magát „kigolyózó" korábban már többször
„begolyózott": krónikus mentális problémái vannak.

A NAP VICCE
A kellemes nyári történet úgy
kezdődött, hogy a férj megszólalt:
- Ma olyan meleg van! Mit
gondolsz, a szomszédok mit
szólnának, ha meztelenül nyírnám a füvet?
A feleség elgondolkodva felelt:
Azt hinnék, a pénzedért

itKöltyvtár
•I törölve

FordFocus már 2 699 000 forinttól
vagy akár 650 OOO Ft kedvezménnyel
l Plusz ajándék METÁLFÉNY
| Plusz 4 db ajándék GOOD YEAR TÉLI G U M I
A benzines FordFocus modellekhez most
350 000 Ft értékben
választható extra felszereltség
A dízel FordFocus modellekhez most 300 000 forintnyi
árkedvezmény és 350 000 Ft értékű extra felszereltség jár
0 % indulórészlet vagy 0 % T H M
ai
reccett»« «a»wtcfcxi mai*»i<(«»«l®ix«u'«»<->!
FordFocus
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