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ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

Új garzonlakások

Határnyitás

EGY SZEGEDI CANNES-BAN

Kübekházánál újra megnyitották
a hármas határt. Kilencedszer
beszéltek az álmokról.

A Friss levegő című magyar film egyik
főszereplője, Hegyi Izabella szegedi diáklány
hazaért Cannes-ból.
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Kovács Péter edző aranyéremmel búcsúzott a szegedi kézilabdától

Tizenhárom év után: kupagyőztes a Pick!
Sokat kellett erre várni, de megérte. A Pick
Szeged férfi kézilabdacsapata - a serlegcsatában tizenhárom év után - Pécsett
újra felért a csúcsra, megnyerte a Magyar
Kupát az ősi rivális MKB Veszprém ellen.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Már az ötfelvonásos bajnoki fináléban is érződött, látszott: ez az MKB Veszprém sebezhető, verhető, és a Pick Szeged a Magyar Kupa döntőjében végre megtörheti a bakonyi
átkot. Ehhez azonban maximális motiváltság, és az kell, hogy mindenki „harapjon",
akarja a sikert és a legjobb, vagy ahhoz közeli
formában játsszon.
így történt! A Tisza-partiak végig a kezükben tartották a találkozót, Puljezevics mágnesként vonzotta magához a labdákat, hetesek, átlövések akadtak el benne. Eksztázisban védett, megharapta, megcsókolta a labdát, hergelte az övéit, a drukkereket. Krivokapics és Perunicsics is felejthetetlen teljesítményt nyújtott, a többiek is hozzátették a
magukét, ez pedig azt eredményezte, hogy a
Veszprém csak futott az eredmény és a Pick
után. De nem érte utol! A Szeged 16- 13-as
félidőt követően 32-30-ra győzött, és tizenhárom év után, immár ötödik alkalommal,
elhódította a serleget. A legutóbbi nagy ünnepre pedig éppen tíz esztendeje, 1996-ban
került sor, akkor Skaliczki Lászlóval bajnokságot nyert az alakulat. A mostani tréner, Kovács Péter aranyéremmel búcsúzott a várostól. A csapatot Szegeden Botka László polgármesterrel és Szentgyörgyi Pál alpolgármesterrel az élen ünneplő, lelkes tömeg várta a városháza előtt, a Széchenyi téren. Holnapi lapunkban az aranycsapat éjszakai ünnepléséről is részletesen beszámolunk.
i

Fotó: Segesvári Csaba Részletek A Dél Sportja mellékletünkben

A siker öröme Pécsett. Mezei Richárd kezében a magasba lendül a Magyar Kupa és a Budapest Bank vándorserlege

Orbán
és a gazdák

Botka László: Jövőre már városi elismerés lehet a Dömötör-díj

Az önkormányzat eladja a kórház Pulz utcai épületét

Réti Csabáé az életműdíj

Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) tegnap Kisteleken tartott
kongresszust. Ezen részt vett
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke
is. A sportcsarnokba több száz
küldött érkezett az ország minden tájáról. Jakab István Magosz-elnök demonstrációs előkészítő bizottság létrehozását
javasolta.

Bár néhány hete még úgy volt, hogy az idei Dömötör-gála elmarad, szombat este a nagyszínházban
mégis összegyűlhetett Szeged színházszerető közönsége. A szponzorok jóvoltából végül nem tört meg a
sokéves hagyomány. Botka László polgármester pedig vastapsot kapott, amikor bejelentette, hogy mivel a Dömötör-díj a színházhoz és Szegedhez méltó

A pszichiátriára
költözik a fertőző

elismeréssé vált, javaslatot tesz e közgyűlésnek:
emeljék a díjat a városi kitüntetések sorába.
A kuratórium által odaítélt életműdíjat Botka
László Réti Csaba operaénekesnek, a színház örökös tagjának adta át.
Beszámolónk az 5. oldalon

Bővebben a 3. oldalon

ÖgiLibr

www.delmagyar.hu

Az életműdíjat Réti Csaba vehette át a Dömötör-gálán

Átalakítják a nemrégiben több százmillió forintért felújított szegedi kórház
pszichiátriai
épületének
földszintjét, hogy helyet
biztosítsanak a felnőtt fertőző osztálynak, amely a Pulz
utcából
költözik
ide. Pajor László tagadta azt a városban
terjedő hírt, hogy
szétrombolnák
a
földszintet. A kórház főigazgatója arra nem tudott válaszolni, mennyibe
kerül az átalakítás.
Az ÁNTSZ szerint
nem jelent veszélyt,
hogy nem különálló
épületben kezelik a
fertőző betegeket.

Tavaly nyáron a pincétől a padlásig felújították a szegedi
kórház pszichiátriai
és addiktológiai épületét. A rekonstrukció több százmillió
forintba került. A
nagyobb
Fotó: Frank Yvette felújítást

A Pulz utcai épület katasztrofális állapotban van
Fotó: Karnok Csaba
részt állami pénzből
finanszírozták.
A
kórtermeket úgy alakították ki, hogy ott
a pszichiátriai és addiktológiai osztály
betegeit
kezelik.
Ezért is keltett nagy
feltűnést kórházi körökben, hogy bont-

ják a vadonatúj épület földszinti részét.
Pénteken
délután
több munkás is dolgozott az épületben,
ahonnan
talicskaszámra hordták ki a
törmeléket.
Folytatás az 5. oldalon
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Négyezer halottja van
Kevesebb miniszter lesz a jávai földrengésnek

Holnap beterjesztik a kormányprogramot

Az új kormányzati struktúrában tizenhétről tizenkettőre csökken
a miniszterek száma, nem lesz tárca nélküli miniszter, több
minisztérium összeolvad, illetve egyes tárcák között átcsoportosítják a feladatokat - jelentette be Gyurcsány Ferenc kijelölt és
ügyvezető miniszterelnök szombaton Budapesten, az M S Z P országos választmányi ülését követő tájékoztatón.
BUDAPEST (MTI)
Megszűnik Baráth Etele európai
uniós ügyekért, illetve Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli
miniszteri posztja. Ezen túlmenően hat tárcából összevonással három új alakul. A kulturális tárca
az oktatásival, a munkaügyi a szociális minisztériummal, az informatikai a gazdasági cs közlekedési
minisztériummal olvad össze.
Két minisztérium esetében átcsoportosítják a feladatokat. A
rendőrség felügyelete az Igazságügyi Minisztériumhoz kerül a
Belügyminisztériumtól,
amely
ezután Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium lesz.
Az új kormányzati struktúra
tehát: Egészségügyi Minisztérium; Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium; Gazdasági és Közlekedési Minisztérium; Honvédelmi Minisztérium;
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium; Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium; Külügyminisztérium; Oktatási és Kul-

turális Minisztérium; Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium; Pénzügyminisztérium; Szociális és Munkaügyi
Minisztérium.
Gyurcsány Ferenc bejelentette
azt is, hogy a miniszterek munkáját miniszterhelyettes segíti
teljes jogkörű helyettesként a politikai és a közigazgatási funkció-

ban egyaránt. Mint mondta, a
miniszterhelyettesi poszt bevezetéséhez az alkotmány módosítását kezdeményezik.
A minisztériumok felsorolásáról szóló törvénytervezetet ma
nyújtják be az országgyűlésnek.
Ma aláírják a koalíciós megállapodást is, és holnap beterjesztik a
kormányprogramot. Június 9-én
teszi le az esküt az új kormány.
A hét végén a sajtóban megjelent kormánynévsor közel áll a
valósághoz, Lendvai Ildikó a találgatásokat négyötödre, Gyurcsány Ferenc pedig négyes alára
osztályozta.

KORMÁNYNÉVSOR A SAJTÓBAN
A sajtóhírek javarészt egybevágnak a tekintetben, hogy Szilvásy György
lesz a kancelláriaminiszter, Hiller István az oktatási és kulturális miniszter, Kiss Péter a szociális és munkaügyi miniszter, Petrétei József az
igazságügyi és rendészeti tárca vezetője, Lampert Mónika az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, Veres János marad a pénzügyminiszter, ahogy Gráf József a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. Az SZDSZ már bejelentette, hogy Molnár Lajos lesz az egészségügyi miniszter, továbbá marad a gazdasági tárca élén Kóka János, és továbbra is környezetvédelmi miniszter lesz Persányi Miklós.
A sajtóhírek szerint többesélyesnek látszik a külügyi tárca, ahol leendő miniszterként emlegetik a jelenlegi tárcavezető Somogyi Ferenc
mellett Simonyi András washingtoni nagykövetet, és a honvédelmi
tárca, ahol Juhász Ferenc mellett felmerült Szekeres Imre, az MSZP
elnökhelyettese, valamint Iváncsik Imre, a minisztérium politikai államtitkárának neve Is.

Gyurcsány Ferenc nyilvánosságra hozta az első törvényjavaslatokat

A képviselőnek is meg
kellene fújnia a szondát
Nyilvánosságra hozta Gyurcsány Ferenc tegnap
az országreformot elindító kilenc törvényjavaslatot, amelyekről mától az ellenzéki pártokkal
egyeztetnek.
BUDAPEST (MTI)
A miniszterelnok.hu internetes oldalon olvasható
közlemény szerint „az Új Magyarország felé vezető
első lépés, hogy átalakítjuk az államot és a politikát:
a posztok és a képviselők számát csökkentjük, az
előjogokat megnyirbáljuk, a pártfinanszírozást átláthatóvá tesszük, az összeférhetetlenségi szabályokat
szigorítjuk, a jogalkotás minőségét javítjuk. Ez a célja annak a kilenc törvénytervezetnek, amelyekről
SZDSZ: IGEN
Az SZDSZ Küldöttgyűlése tegnap ellenszavazat nélkül jóváhagyta a Kormányprogramot, és felhatalmazást adott a
pártvezetésnek a Koalíciókötésre az MSZP-vel. Kuncze
Gábor pártelnök elmondta: Magyar Bálint volt oktatási
miniszter abban a fejlesztéspolitikai kabinetben, amelynek vezetője a kormányfő, tagjai pedig a miniszterek, helyettesíti majd a miniszterelnököt, továbbá Gyurcsány
Ferenc arra is felkérte, hogy az operativ programoknál
közvetlen politikai felügyeletet is gyakoroljon.

VALUTAVÁLTÓ
Vételi

Gyurcsány Ferenc ügyvezető és kijelölt miniszterelnök még a kormányalakítás előtt egyeztetni szeretne
az ellenzéki pártokkal, és amelyek elfogadásához
kétharmados többség kell a parlamentben."
A javaslatok között szerepel a parlamenti képviselők számának 386-ról 298-ra csökkentése, az egyfordulós országgyűlési képviselőválasztás, az önkormányzati képviselők számának csökkentése. A javaslat szerint 2009-től a megyei helyett regionális
közgyűlések működnének Magyarországon.
A javaslat szerint a parlamenti képviselők mentelmi joga nem terjed ki arra, hogy megtagadják az alkoholszonda megfújását. Szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok. A parlamenti képviselők semmilyen állami és önkormányzati cégben nem lehetnek vezetők, felügyelőbizottsági tagok; nem kaphatnak semmilyen juttatást a közalapítványokban,
köztestületekben és közhasznú társaságokban betöltött tisztségekért. A képviselők gazdasági összeférhetetlenségi szabályait 2010-től kiterjesztik a velük
egy háztartásban élő közeli hozzátartozókra is.
A Fidesz szóvivője, Szijjártó Péter elmondta: az
előre jelzettnél később, a hét végén kapták meg a
kormányzati javaslatcsomagot, melyet át fognak tanulmányozni, és a mai nap folyamán a szövetség jogi és közigazgatási kabinetjének vezetője, Répássy
Róbert egyeztet a miniszterelnök kabinetfőnökével.
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Zalakaros, Sport u. 10.

Mobil: 06 (30) 256-2656
Telefon: 00-36 (93) 540-140. fax: 00-36 (93) 540-141
E-mail: hotelvenus@axelero.hu. web: hotelvenus.hu
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MINŐSÉGI GYORSTISZTÍTÓ
Mostantól kezdve a CORA áruház
mellett a SZENT I. TÉREN is várjuk
régi és új ügyfeleinket.
Tisztíttassa ruháit nálunk:

- mosás, vegytisztítás továbbra
is kedvező áron
- szőnyeg, lakástextíliák ós
különleges ruhák tisztítása
- bőr tisztítása, festése
- ruhafestés
s
- háztól házig szolgáltatás
|
FOLYAMATOS AKCIÓK!
Megszokott minőség,
kedvező ár!
Cora áruházban tel.: 62/462-415

I m i

üii

Szállás félpanziós ellátással, a szálloda medencéjének, szaunáinak (finn, infra), fitnesztermének, asztalitenisz-termének,
szolárium,
masszázs használatul 8 200 Ft/fikéj

Mintegy négyezer halálos áldozatot követelt a
hét végén egy földrengés Indonézia Jáva szigetén. Magyar orvosok is a helyszínre utaztak,
hogy segítsenek a sebesülteken.
JAKARTA (MTI)
Az indonéz hatóságok szinte óráról órára
módosítják a halálos áldozatok számáról közölt adatot, annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy az elemi katasztrófában elhunytak
számra több ezerre - mintegy négyezerre tehető. A vöröskereszt becslése szerint 20
ezerig terjedhet a sérültek száma, és mintegy
kétszázezren váltak hajléktalanná.
Helyi idő szerint szombaton reggel következett be a Richter-skála szerint 6,2-es erősségű földrengés. Epicentruma a turisták által
kedvelt egykori királyi várostól, Yogjakartától mintegy 30 kilométerre délre, a tengerfenék alatt volt. A jakartai kormány nemzetközi segítséget kért tegnap a természeti katasztrófa következményeinek felszámolásához. A magyar Baptista Szeretetszolgálatnak
az indonéziai Nias szigetén dolgozik három
magasan képzett sebésze. A szolgálat úgy
döntött, átirányítja őket a földrengés körzetébe. Budapestről is indult két orvoscsoport
a helyszínre.

Nyitva: h.-szo.: 8-20-ig, vas.: 8—18-ig
Szeged. Szent István tér 3.

Tel.: 62/310-848
Nyitva: h.-p.: 7-18-ig, szo.: 8-13-ig

Fotó: MT1/AP

Jól van a szegedi férfi
Jól vagyunk, nem történt bajunk - mondta Szegeden élő szüleinek, majd később lapunknak is a
Yogjakartában lakó Balogh László, akiről elterjedt
a hír, hogy baja esett az indonéziai láva szigetén
történt földrengésben. A 38 éves szegedi fiatalember tizenhárom éve él Indonéziában.
- Szombaton délelőtt hívott a fiam Yogjakartából, hogy megnyugtasson bennünket, jól vannak,
nem történt semmi bajuk - mesélte lapunknak
Balogh László Szegeden élő édesanyja. - Laci elmondta, hogy minden rezgett, ledőlt a könyvespolc, megmozdultak a cserepek, megrepedt a fal,
de a házuk nem dőlt össze. A feleségével és a gyerekeivel azonnal kimenekült az utcára - idézte fel a
telefonbeszélgetést Balogh Boldizsárné.
Balogh László a szegedi tanárképző főiskolán
végzett rajz-földrajz szakon, dolgozott a Déltervnél, és tanított az ópusztaszeri általános iskolában. Tizenhárom évvel ezelőtt a Soros Alapítványtól kapott, egyéves művészeti ösztöndíjjal került
ki Indonéziába, ahol újabb egyéves ösztöndíjat kapott. Tegnap lapunknak is megerősítette: jól vannak. A külvárosban laknak, ahol épen maradtak a
házak.
SZ. c. sz.

Kövér a polgármesterjelöltekről
A Fidesz országos választmánya
június 17-i ülésén dönt a párt
főpolgármester-jelöltjéről, valamint a budapesti és a megyei
listákról - mondta Kövér László
választmányi elnök a testület
szombati, budapesti ülése után
újságíróknak.
BUDAPEST (MTI)
Kövér László közölte, a június 17-i
ülésen zárják le az önkormányzati
választásokra való felkészülést,

Sariana
I The Luxury Lmgerie

Üzleteink:
[KONWICMCIak. r n é h i h o n n ]

Indonéz férfi zokog karjában holtan talált unokaöccsével a romok között

fehérneműk
és fürdőruhák
kifutó modellek

20-60%

engedménnyel
amíg a készlet tart.

IMPULZUS
ÜZLETHÁZ
Szeged,
K á r á s z - K ö l c s e y u. sarok

annak keretében döntenek a húsz
területi - 19 megyei és 1 fővárosi listáról, valamint a főpolgármester-jelölt személyéről. Kérdésre
válaszolva hozzátette: nem tud
újabb jelöltről. Az eddig ismert
négy aspiráns - 7irts Tamás, a budapesti választmány ügyvezető alelnöke, fővárosi képviselő; Cselovszki Zoltán, a Fidesz Ú j Budapest Központjának vezetője; Fónagy János volt közlekedési miniszter és Tarlós István III. kerületi független polgármester - közül

választanak majd. A politikus közölte: a szombati ülésen az eddig
meghozott polgármester-jelöléseket hagyta jóvá a választmány, illetve Orbán Viktor pártelnök javaslatára döntést hozott arról,
hogy Miskolc, Szeged, és Pécs fideszes szervezeteinek azt ajánlják, tartsanak előválasztást a polgármester-jelölt kiválasztására.
Kövér László hozzátette: az ülésen az országos választmánytól
újabb egy évre kapott bizalmat,
miután felajánlotta lemondását.

kartago tours
NYÁRI KÍNÁLATUNKBÓL!
TUNÉZIA - Jún. 2., 6. -7 éj
már 2 9 9 0 0 Ft/főtö'l

DJERBA - Juh. 6.-7 éj
már 2 9 9 0 0 Ft/főtől

EGYIPTOM - Jún. 6., 13. - 7 éj
már 4 9 9 0 0 Ft/fötol

ANTALYA - Jún. 21- - 7 éj
már 1 0 0 9 0 0 Ft/főtől

MALLORCA - Jún. 12. -10 éj
már 1 0 5 9 0 0 Ft/főtől
Nyári úti céljaink: oézia, Djerba, Egyip
Krtéta, Rodosz, Zakynthos, Mallorca, Törökország
Szeged, Oroszlán u. 1.
KART/
Tel.: 62/471-066 • Fax: 62/426-005
szeged@kartagoplussz.hu
is ajánlatainkat tekintsék meg teletexten:
ITL Klub 411. oldal. MTV) 415 oldal

Felszerkesztő: SZETEY ANDRÁS •Főszerkesztő-helyettes. ÖRFI FERENC, V. FEKETE SÁNDOR • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN • Képszerkesztő: MISKOLCZI RÓBERT • Rovatvezetők: HECEDÚS SZABOLCS (meUékletekl, KARNOK CSABA fiútól, SULYOK ERZSÉBET (hír és
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A kisteleki kongresszuson a demonstrációk lehetősége is felvetődött

A gazdáknál járt Orbán
Demonstrációs előkészítő bizottságot hoznának létre a gazdakörök. Erről is megállapodtak
tegnap kisteleki kongresszusukon.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) tegnap Kisteleken tartott
kongresszust. Ezen részt vett Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is. A
sportcsarnokba több száz küldött
érkezett az ország minden tájáról, a kistelekiek pogácsával, pörkölttel látták őket vendégül.
Jakab István Magosz-elnök demonstrációs előkészítő bizottság
létrehozását javasolta. Akkor
döntenek erről, ha úgy látják,
programjuk komoly érdeksérelmet szenved. Jakab szerint a kormány nem tartotta meg ígéreteit,
és minden évben agrárdemonstrációval tudták kikényszeríteni
azt, ami nekik jogszerűen járt.
A Magosz Fidesz-színekben
bejutott parlamenti képviselői a
kétharmados törvények közül
csak azokat támogatják, amelyek figyelembe veszik követeléseiket. Magyarul feltételekhez
kötik a kétharmados törvények
megszavazását - hangzott el. Azt
szeretnék elérni, hogy a magyar

BAKOS ANDRAS

Sok kisteleki várta a Fidesz elnökét, Orbán Viktort
föld maradjon a magyar gazdák
tulajdonában és használatában.
Ugyanígy alapvető fontosságú a
szövetkezetek fejlesztése és a
családi gazdaságok megmaradá-

sa. Követelik, hogy a II. Nemzeti
fejlesztési terv célkitűzéseit a
nyilvánosság előtt határozzák
meg; beleszólást követelnek abba, hogy a magyar vidék, a ma-

Fotó: Schmidt Andrea
gyar gazdatársadalom számára
milyen forrásokat biztosítanak,
hogyan csoportosítják az uniós
pénzeket.
M. B. I.

Orbán Viktor: Ragaszkodunk a pénzügyi válság tisztázásához

A helyhatósági választásokra készülnek
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kisteleki kongresszusán beszédet mondott Orbán Viktor. A Fidesz
elnöke javasolta, pártja a szövetséges Magosszal együtt induljon az
önkormányzati választásokon is.
MUNKATÁRSUNKTÓL

- A választásokon vereséget szenvedtünk, de nem győztek le bennünket - jelentette ki tegnap Kisteleken Orbán Viktor. - Azt győzték le, aki beletörődik a vereségébe, de a Fidesz és szövetségesei
nem adnak fel semmit abból, amit
eddig képviseltek a magyar vidék
és a gazdák érdekében - indokolta
álláspontját a Fidesz elnöke.
Orbán részletesen beszélt a
kormány által tervezett reformokról. - Másodszor kerül hatalomra ugyanaz a koalíció, így
ugyanazoknak kell szembenézni
az ország nehéz helyzetével, akik

Az europörkölt íze

előtte vezették az országot. Egy
hónapja nem történik semmi,
csak egy gigantikus megszorító
csomag készül - figyelmeztetett.
Hogy miként viselkedik majd a
legnagyobb ellenzéki párt a tervezett államreform parlamenti vitája során? Alkotó ellenzékként
működik majd a Fidesz, és javaslataival megpróbálja elérni, hogy
a kormány ne az emberekkel fizettesse meg az előző négy év hibáit - magyarázta Orbán Viktor. A
pártelnök úgy véb: amikor a szocialisták reformot mondanak, az
azt jelenti, hogy turkálni akarnak
a zsebekben. Az államrcform szerinte a kormány pénzbehajtó ak-

nik semmi

Fotó: Schmidt Andrea

ciója. Véleménye szerint ha az
egészségügy és az oktatás fizetős
lesz, véglegesen kettészakad a társadalom; kialakul egy latin-amerikai típusú állam.

Uniós bíróságok,
nemzeti bíróságok
Drezdai bírók részvételével rendeztek konferenciát a hét végén a
Szegedi ítélőtáblán. Többek között Czúcz Ottó, a Luxemburgi

Elsőfokú Bíróság bírója a közösségi bíróságok és a nemzeti bíróságok közötti együttműködésről
tartott előadást.

Kübekházánál kilencedszer beszéltek az álmokról a senki földjén

Ne fordítson hátat
a karriernek!

Két napra megnyílt a hármas határ

Az UNIQA Biztosító Rt.
három, legalább érettségivel
rendelkező, sikerorientált
üzleti munkatársat keres.
További információért hívja:

06 70/501-6768

Az új generáció
biztosítója.

Orbán: Egy hónapja nem törté-

A jelenlegi államadósság kapcsán a Fidesz elnöke sürgette a
felelősségre vonást. - Világosan
kell meghatározni a jelenlegi
helyzetet, és a koalíció nem bújhat ki a felelősség alól, mert maguktól vették át a kormányzást mondta. - Már a kormányprogram vitájában ki kell mondani,
hogy kivéreztették, pénzügyileg
tönkretették az országot - szögezte le.
Orbán Viktor állást foglalt a
jobboldali együttműködés mellett. Szerinte ugyanez baloldalon
működik, hiszen egy kommunistának nem okoz gondot, hogy a
szocialistákra szavaz, (avasolta,
hogy újítsák meg a Fidesz és a Magosz szövetségét az önkormányzati választásra; céljuk, hogy minden megyei közgyűlésben legyen
képviselete a gazdáknak.

Öltönyös emberek szép jövőről beszélnek a zöldülő termőföldek
között fölállított dobogón, mikrofonba. Egyszer esik az eső, és pacallá ázik mindenki, máskor a kibírhatatlan hőségben déhbábot
is lehet látni. Ilyen a hármashatár-találkozó•, évről évre megnézhető kelet-európai protokollrezervátum. Mégis van benne valami
hamvas, megható, amiért az elszánt biciklisek mellett azok a pohtikusok is visszajárnak ide, akiknek nem muszáj. Talán azért
jönnek, mert annyira szembeötlő kilenc év után is, hogy ami itt
folyik, az még mindig nem bír több lenni, mint a szép jövő tervezése. Amit 1920. június 4-én egy Párizs melletti kastélyban eldöntötték, az ellen most sincs apelláta. A határ és az idő majdnem teljesen fölszámolta azokat a kapcsolatokat, amelyeket a
környékbeh román, magyar és vajdasági politikusok föl akarnak
újítani. Szinte reménytelen vállalkozás. Mégis jólesik hallani,
amikor a dobogón álló szónok arról beszél, hogy ez a vidék valaha
egységes volt, itt szabadon lehetett járni-kelni,
hamarosan
megint lehet, csak út kell, határátkelőhely, ipari park, és az itt
élők tehetségén múlik az, hogy a közös álmok mikor valósulnak
meg.
Szerencsétlen módon épp akkor nőtt a távolság a hármas határ
körül élő emberek között, amikor Magyarország az unió tagja lett.
Románia a jövő évi csatlakozásra készül, ami nyilván sokat lendít
előre az itteni közös terveken. De Románia versenytárs is lesz az
unióban. A másik szomszéd, Szerbia és Montenegró a hozzáértők
szerint épp most éli saját Trianonjátráadásul önmaga bomlik föl,
nem idegen hatalmak szabdalják. A Vajdaságba várhatóan még
több szerb menekült érkezik, ez pedig nem szokott használni ott
az együttélésnek a magyarsággal, amely lassan az egyedüh kisebbség lesz abban az országban. A jövőn tűnődő szerbiai értelmiség olyan görcsökkel küzd, mint a mi elitünk Trianon után.
Kérdés, ezután mennyire lesz fontos számukra a kapcsolat keresése a magyar oldallal, az unióval.
A DKMT sok mindent elkövet azért, hogy összehozza az embereket. A tavalyi árvizek óta szervezi a közös
katasztrófavédelmi
munkát, kht.-ja tavaly egy sor kiállítást rendezett: a Szegeden bemutatkozó magyar, román és vajdasági cégek ingyen kaptak standot, jöttek is. A kiállításoknak annyi visszhangja volt, amennyi az
ilyen rendezvényeknek szokott lenni manapság. A vegyesvállalatok alapítását pedig sokszor a nagyon különböző törvények gátolják.
A kilencvenes évek második felében a megyei közgyűlés akkori
elnöke, Lehmann István kezdte keresni a kapcsolatot a határ túloldalán élőkkel, abból az egyszerű megfontolásból, hogy a mi
szomszédságunkban ők vannak, velük kell együttműködni. Egy
magyar országgyűlési képviselő erre azt mondta: „Lehmann Stefi
már nagyon enné az europörköltet. "A gonoszkodó megjegyzést a
jelek szerint előrelátás és élettapasztalat szülte. Mert most, kilenc
év kóstolgatás után látszik: nagyon öreg marhahúsból fő ez a pörkölt.

£ l

UNIQA

A hét végén ismét nyitva volt a
hármas határ Kübekházánál. A
politikusok, újságírók, kerékpáros túrázók között román pópa,
micisapkás falubeli, Ausztráliából hazatelepülő nyugdíjas
tapsolt megindultan, míg a három falu gyerekei körbefutották
a határkövet, amelyen a trianoni szerződés dátuma áll.
Kilencedik alkalommal nyílt
meg a hét végén a hármas határ
Kübekháza mellett, ahol a magyar-román és a magyar-szerbia-montenegrói határ találkozik. Szombaton reggel iskolás
gyerekek, újságírók, romániai,
magyarországi és vajdasági önkormányzati vezetők és környékbeli érdeklődők jöttek el az
ünnepségre a Triplex Confiniu m nevű emlékműhöz, amelyen a számunkra tragikus emlékű trianoni határhúzás dátuma olvasható: 1920. VI. 4. A
kübekházi általános iskolások
fúvószenekara a borzasztó erős
szélben eljátszotta Beethoven
Örömódáját, Tihomir
Simic,
Vajdaság végrehajtó tanácsának
alelnöke arra emlékeztetett,
hogy tavaly ilyenkor a román, a
magyar és a szerbia-montenegrói külügyminiszter találkozott
ezen a helyen, és a triplex körül

Az ünnepségre nem csupán politikusok és újságírók voltak kíváncsiak
élők együttműködésének pozitív az üzenete Európában.
Constantin Ostaficiuc, a Temes
megyei tanács elnöke - aki
mostantól egy éven át ellátja a
Duna-Körös-Maros-Tisza Euroregionális Együttműködés soros elnöki posztját is - abban
bízott, hogy ezután is jó idők
járnak az itt élőkre. Miközben
beszélt, az erős szélben hideg
eső csapkodott. Azt is mondta,
reméli, egy év múlva itt már két
uniós ország, és egy csatlakozni

készülő állam polgárai találkoznak.
Marosvári Attila, a Csongrád
megyei közgyűlés alelnöke a
DKMT terveit említette: egy
nemzetközi utat, amely itt haladna át, s egy ipari parkot. Hozzátette, lehet bízni abban, hogy
ezek nem csak álmok maradnak.
Végül a kübekházi, óbébai és rábéi iskolások lélekszakadva lefutották a távot a hepehupás dűlőúton. Mivel ilyenkor itt ugyanolyanok a szabályok, mint egy

Fotó: Segesvári Csaba

másik átkelőn, ez a nyitás Magyarország uniós csatlakozása
óta - a vízumkötelezettség miatt
- elsősorban a magyar állampolgárok számára jó lehetőség a határ átlépésére.
Molnár Róbert kübekházi polgármester azt mondta, az ilyenkor megtartott
falunapokon
azért romániai és vajdasági vendégeik is vannak. Ott volt a nézelődők között például az óbébai
pópa is, talpig ünneplőben.
B.A.
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KÖRKÉP
ALGYŐ. Az Algyői
Hagyományőrző Együttes
szombaton ünnepli 40 éves
évfordulóját. Kérik mindazokat,
akik korábban énekeltek,
táncoltak vagy zenéltek az
együttesben, és részt kívánnak
venni az emlékezésben,
jelentkezzenek Eke József
vezetőnél. A hagyományőrzők
várják az új tagok jelentkezését
is. Érdeklődni a faluházban
keddenként 16-19 óra között
Eke Józsefnél,
vagy a 62/281-365-ös
telefonszámon lehet hattól
hetvenéves korig.
- Ma délután egy órától ülésezik
a nagyközség
képviselő-testülete.
Felülvizsgálják a köztisztaságról
szóló rendelet
díjkedvezményezetteire
vonatkozó rendelkezéseket, és
döntenek a termálfürdő
kivitelezési szerződésének
módosításáról. Napirenden
szerepel többek között a
háziorvosi helyettesítés
jóváhagyása is.
BORDÁNY. A XIV. bordányi
falunapokat rendezik meg a hét
végén, amelyet péntek délután
fél négykor nyitnak meg
a Szent István téren. Beszédet
mond Botka László
országgyűlési képviselő,
szegedi polgármester.
E napon adják át a Díszpolgári
címet és a Bordány községért
emlékérmeket.
A megnyitót követően a
Vendégváró Pihenőpark
ünnepélyes átadásával veszi
kezdetét a háromnapos
rendezvénysorozat.
- Két sikeres pályázattal biztossá
vált a Bordányi Ifjúsági
Információs Pont idei
működtetése. A Nemzeti Civil
Alapprogram 300 ezer forinttal,
az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány több mint
egymillió forinttal támogatja
fenntartását.
DOMASZÉK. A domaszéki
Teleházban dél-alföldi
pillanatképeket felsorakoztató
fotókiállítás nyílik A puszták és
vizek régiója címmel. A tárlat
hétfőtől péntekig reggel fél
nyolctól este nyolc óráig
tekinthető meg a Petőfi utca 1.
szám alatt.
DÓC. Nyílt képviselő-testületi
ülést tart szerdán egy órától a
község önkormányzata.
Beszámolnak a testület eddigi
munkájáról, valamint
tájékoztatót tartanak a 2005.
május l-jétől 2006. május 1-jéig
benyújtott pályázatokról. Szó
lesz továbbá a gyermekjóléti
szolgáltatásról és a
gyermekvédelemről is.
FORRÁSKÚT. A Jerncy János
Művelődési Házban délután öt
órától a nyugdíjasklub várja
tagjait, hét órakor az Őszirózsa
Népdalkör tartja próbáját Pálnik
András vezetésével. Nyolctól a
Dick és Jane trükkjei című
filmet tekinthetik meg az
érdeklődők.
ÖTTÖMÖS. Spárgafesztivált
rendeznek a hét végén. A színes
programokat ígérő kétnapos
rendezvényen különleges
spárgaételeket mutatnak be, de
kóstolásra is lehetőség lesz.
Kiegészítő programokként
spárgavásár, borbemutató,
kiállítások, kirakodóvásár,
vadászati kiállítás és tűzijáték
várja az érdeklődőket.
PUSZTAMÉRGES. Korda
György, Balázs Klári és Aradszky
László koncertjét hallgathatják
meg az érdeklődök holnap
délután négy órától
a művelődési házban. A Tisztelet
Társasága, valamint a
művelődési ház szervezői
az idősödő emberek
hétköznapjait szeretnék
színesíteni, akik
<
ingyen tekinthetik meg a
koncertet.

A Kálvin téren is nagy volt a nyüzsgés

Fotó: Frank Yvette

A gyerekeké volt
a vasárnap
Mire jó a gyermeknap? Az apróságok arca
mindent eláml. Arra mindenképp jó, hogy
bizonyságul szolgáljon: a mai gyerekek sem a
tévé, a videó és a számítógép előtt ülnek a
legszívesebben. Ha nincs más programjuk mert mi, szülök nem tudunk nekik egyebet
nyújtani - persze megteszik. De sokkal nagyobb kedvvel csúszdáznak, építenek homokvárat, kardoznak fakarddal és ülnek felhővadász-repúlőre, miközben a kezükben lufit szorongatnak, és vattacukrot majszolnak,
vagy éppen fagyit nyalnak - , s persze tátott
szájjal nézik-hallgatják a mesét.
Minden nap nem lehet gyereknap. Lufit
meg fagyit sem vehetünk folyton a lurkóknak, de bármikor leülhetünk melléjük játszani, vagy egy mesét, mondjuk elalvás előtt,
elmondhatunk, elolvashatunk nekik. Ennyi
talán maradhat belőle a hétköznapokra is.
A ferenceseknél az íjászatot is lehetett gyakorolni

Fotó: Karnok Csaba

SZABÓ IMRE

Felsővárosi macisimogatás

Kést rántott a szomszéd Bökényben
Kis híján megölte a szomszédját a hét végén
egy idős bökénytelepi férfi - tájékoztatta lapunkat Tuczakov Szilvána őrnagy, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A közigazgatásilag Magyarcsanádhoz tartozó, ám a falu központjától jó négy kilométerre lévő, húsz-harminc házból álló lakóte-

rületen pénteken késő este keveredett éles
szóváltásba a két helybeli lakos. A jelenleg
már őrizetben lévő, emberölés kísérletének
alapos gyanúja miatt eljárás alatt álló hatvanhat esztendős férfi a veszekedés közben
kést rántott, többször a sértett felé szúrt, és
szomszédja életének kioltásával fenyegető-

zött. A megtámadott férfi ugyan védekezett,
ám ennek ellenére is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A főkapitányság bűnügyi osztályának
munkatársai a bökényi támadót már szombaton kihallgatták gyanúsítottként. Az ügyben az eljárás szakértő bevonásával folyik.

A dérisek évfordulós érettségi találkozója

Világjárók - ötven év emlékei
Ötvenéves érettségi találkozójukat ünnepelték szombaton
Szegeden a Déri Miksa Gép- és
Villamosipari Téchnikum öreg
diákjai. A harminckettes osztályból már csak huszonketten
élnek. Akadtak olyanok, akik
egészségi állapotuk miatt nem
tudtak részt venni a találkozón.
A Déri Miksa Gép- és Villamosipari Technikum 1956-ban maturáló végzősei ötvenéves érettségi találkozójukat tartották a
szegedi Kárász csárdában. Utoljára tíz éve látták egymást. A kerek évfordulót azonban illett
méltóképpen
megünnepelni,
ezért Molnár Gyula lázas kutatómunkába kezdett.
Ennek eredményeképpen sikerült Szegedre hívnia egykori
osztálytársait, valamint Öregdiákok emlékkönyve címmel az
osztály minden tagjának életútját bemutató füzet jelent meg. A
rendszerszervező mérnökként a
fővárosban számos szakmai sikert elért férfit már a hatvanas
évek elején több német vállalat
próbálta magához csábítani. Ötvenhatban sem kívánkoztam
el Magyarországról, így nemet
m o n d t a m az ajánlatokra. Húsz
évet mégis Bajorországban töltöttem, 1982 és 2002 között céget alapítottam Münchenben.
Különleges autóbuszokhoz gyártottunk alkatrészeket Magyarországon, amit Németország-

Fotó: Frank Yvette

KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS
Száznegyvenhárommillió
forintért, uniós támogatással
6600 méter kerékpárút épül és
4200 méter megújul Szegeden. A
munka - mely a Szent István tér
rekonstrukciójához kapcsolódik
- már megkezdődött és
augusztus 15-én fejeződik be.
Többek között a Petőfi Sándor
sugárút régi aszfaltját is
kijavítják, ahol szükséges új
felület készül.
PÁLYÁZAT A KULTÚRA
MAGYAR VÁROSA DÍJRA
Három kategóriában - a
lakosságszámuktól függően pályázhatnak a települések A
kultúra magyar városa 2006
címre. Olyan helyi önkormányzat
kapja az elismerést, amely a
kulturális, művészeti életet
kiemelkedően fejleszti,
támogatja, és kulturális értékeit
példaértékűen mutatja be. A
kitüntetést harmincezer lakos
feletti, nyolc- és harmincezer
lakos közötti és nyolcezer lakos
alatti település kategóriában lehet
megpályázni július 15-éig.
EGYÜTT TAKARÍTOTTAK
Olyan jól sikerült az őszi takarító
akció, hogy újra összefognak a
felsővárosiak. Választókerületemben a

lakókörnyezete tisztaságáért,
korszerűsítéséért akár dolgozni is
kész, lelkes kis csapat ismét
szerszámot ragad - tájékoztatott
Az ötvenéves találkozó résztvevői a Kárász csárdában idézték föl emlékeiket
Fotó: Frank Yvette Nagy Sándor. Az alpolgármester
szerint példaértékű szorgoskodók
ban szereltünk össze - mesélte amit egy mérnöki iroda szakta- Mérnökkamara szakértőjéig vált szombaton délelőtt fél tíztől délig
Molnár Gyula, aki a rendszer- nácsadójaként töltöttem el. Afri- neves szakember belőlük. A sok a Róna utcai, Retek utcai, Kemes
váltás idején a Szent István Lo- ka kultúrája és életfelfogása na- sikertörténet, bármilyen megle- utcai tömbházak határolta
vagrend Egyesületet is megala- gyon távol áll az európaitól - me- pő, Rákosi Mátyásnak és az álta- beltéren dolgoztak.
sélte. - Nagyon sokat változott la 1952-ben bevezetett oktatási
pította.
Igazi világjáróként üdvözölte Szeged, a Belváros világszínvona- reformnak köszönhető. - Az elit TÁMOGATÁS
osztálytársait az egykori éltanu- lú. A Déri viszont ugyanaz ma- szegedi gimnáziumokból ekkor 864 ezer forint támogatást
ló, Vajdovich Árpád. A műsza- radt. A tantermek ajtaján még bocsátották el a legjobb tanáro- szavazott meg a csongrádi
kat. A Déri akkori igazgatója fo- képviselő-testület a Frigolux Rt.
ki egyetemen villamosmérnöki azok a lepattogzások lehetnek,
diplomát szerzett férfi Pakisztán- amiket mi csináltunk ötven év- gadta be őket. Nekik köszönhe- új telephelyének kialakításához
tól Japánig, Törökországtól Ni- vel ezelőtt - mondta mosolyogva tő, hogy az élet dolgaira mindig szükséges közműfejlesztésre. A
gériáig az egész világot bejárta. - a mára vezető főtanácsossá vált fogékony felnőttekként hagyhat- fényáteresztő betont gyártó
Egyik ország sem vetekedhet férfi. N e m csupán ők, az osztály tuk el az iskolát - mondta Vajdo- LiTraCon Építőipari Bt. 340 ezer
forint vissza n e m térítendő
Magyarországgal.
Nigériában valamennyi tagja sokra vitte: vich Árpád.
támogatást kapott a várostól.
különösen nehéz volt az a két év, nyugalmazott főcnergetikustól a
K. G. G.

SZERDA,

A Torontál téren már parkolnak az autók

Leszakadhatott volna
a Belvárosi híd járdája
Az úszegedi, felújított Tbrontál téren már lehet parkolni, de az
északi részén a Belvárosi híd hatvanméteres szakaszát még javítják. A járda új alátámasztást kap, nehogy beszakadjon, m i n t két
éve a másik oldal.
Leszakadhatott volna a Belvárosi híd járdája, ezért, a bajt megelőzve,
felújítják. A munka még bő egy hétig eltart, mivel a járda alatti üreget
teljesen betömítik. Erre azért volt szükség, mert nem szeretnék, ha
úgy járnának, mint egy hóeltakarító gép két éve a másik oldalon. A
jármű alatt a járda beszakadt. A munkához a hídkorlátot és a járda
alatti vasbeton szerkezetet is eltávolították, s helyébe földet raktak. A
megfelelő tömörítés után erre húzzák az aszfaltot.
Mellette, az újszegedi Torontál téren száznegyven személygépkocsi
fér el. Az önkormányzat városüzemeltetési iroda vezetője, Molnár
László azt mondta: arra számítanak, hogy Makó és Szőreg térségéből
Szegedre érkezők a Torontál téri parkolóban leteszik autójukat, mivel
innen rövid sétával a hídon át könnyedén elérhetik a belvárost. Akiknek távolabb van dolguk, a közeli troli-, illetve autóbusz-megállókból
bárhova eljuthatnak. Minden bizonnyal a nagy rangadók idején tehermentesül az újszegedi sportcsarnok parkolója és környéke, valamint a Ligetfürdőbe érkezők is könnyebben találnak helyet autójuknak. A hatvanötmillió forintos beruházás a parkosítás és a fásítás
után ősszel fejeződik be.
CS. G. L.

A polgármester bejelentette: jövőre már városi kitüntetés lehet a Dömötör-díj

Gálaest a nagyszínházban
A szegedi teátrum örökös tagja,
Réti Csaba operaénekes vette át
szombaton, a nagyszínházi gálaesten a Dömötör-életműdíjat.
Botka László polgármester bejelentette: beemelnék a városi
kitüntetések közé az idén nyolcadszor átadott civil elismerést.
A Dömötör-gála emberi okokból
mégis megtartatik - köszöntötte
a nézőket szombaton a nagyszínházban Székhelyi József. A színidirektor úgy fogalmazott: „Nekünk, színházi mukiknak, minden áldott este ünnep, és kicsit
arra is készülünk, hogy a Dömötör-díj nomináltjai lehessünk."
Az est házigazdája, Janik László
színművész előre elnézést kért a
sebtében összeállított műsor bakijaiért, majd a színház női karának tagjai egy örökzöld slágerrel,
a Gedeon bácsival léptek a fodrászszalonnak berendezett színpadra. A nők bálványaként Bodnár György, a teátrum népszerű
haj szobrásza is bekapcsolódott a
játékba, majd konferansziéként
is segédkezett. A hagyományokhoz híven a műsorszámok között a támogató cégek vezetői köztük Szetey András, lapunk főszerkesztője - adták át a közönség szavazatai alapján az egyes
kategóriák győzteseinek az elismerést. A díjazottak Beliczay

Szetey András, a Délmagyarország főszerkesztője adta át Papp G a b i n a k a legjobb női mellékszereplő díját
Fotó: Frank Yvette
Mária szegedi szobrász Dömötör-tornyot ábrázoló, domborműves bronz kisplasztikáját kapták. A színház társulata titkos
voksolással idén is maga válasz-

totta meg a legjobb háttérmunkást: Vűgi Holka jelmeztervező-asszisztenst.
A szokásosnál visszafogottabb,
de jó hangulatú műsor végén
Botka László lépett színpadra. A
polgármester vastapsot aratva
A SZAVA2AS GYŐZTESEI
bejelentette: a Dömötör-díj a
Legjobb férfi színészi alakítás: Járai Máté (Mechanikus narancs). Legjobb női színházhoz és Szegedhez méltó
színészi alakítás: Márkus Judit (Szindbád). Legjobb operaénekes: Altorjay Ta- elismeréssé vált, ezért a júniusi
más (A kékszakállú herceg vára). Legjobb opera-énekesnő: Tóth Judit (Car- közgyűlésen javaslatot tesz, hogy
men). Legjobb táncos: Varga József (Hegedűs a háztetőn). Legjobb rendező: rendelettel emeljék a díjat a váJuronics Tamás (A kékszakállú herceg vára). Legjobb díszlettervező: Székely ros kitüntetéseinek sorába. SzeLászló (A kékszakállú herceg vára). Legjobb jelmeztervező: Papp Janó (Szind- ged biztosítja a feltételeket ahbád). Legjobb férfi mellékszereplő: Gömöri Krisztián (Szindbád). Legjobb női hoz, hogy a közönség szavazatai
alapján és a város cégeinek
mellékszereplő: Papp Gabi (Hegedős a háztetőn).

szponzori közreműködésével a
jövőben is megrendezhessék a
díjátadó gálát. A kuratórium által odaítélt életműdíjat, és a vele
járó ajándékot Botka László a
meglepett Réti Csaba operaénekesnek, a színház örökös tagjának adta át. A megrendültségével küzdő tenorista köszönetképpen elmondta: tíz éve hagyta abba az éneklést, de ma is minden
előadást megnéz. A közönség felállva, nagy tapssal köszöntötte a
70. születésnapját idén ünneplő
művészt.
H. ZS.

A Somogyi-könyvtár alapítója

Három halott
az utakon

MUNKATÁRSUNKTÓL

Felújítják a híd járdáját is a parkoló mellett

5

• A K T U Á L I S "

2006. MÁJUS 31.

Az alapító Somogyi Károly születésének 195. évfordulója és a szegedi Somogyi-könyvtár alapításának
125. évfordulója alkalmából emlékív jelent meg a
Magyar Kultúra Emlékív sorozatban. A két éve gyaFotó: Segesvári Csaba rapodó sorozatban eddig olyan jeles könyvtár-alapí-

Az önkormányzat eladja a kórház Pulz utcai épületét

tók szerepeltek, mint Széchényi Ferenc és Szabó
Ervin. Egy ív ötszáz forintért, a négy színárnyalatú
teljes sorozat tizenkétezer forintért vásárolható
meg a könyvtár eredeti épületében, a mai Móra Ferenc Múzeumban és a Somogyi-könyvtárban. Az ív
a könyvtáralapító portréját, aláírását és a könyvtár
részletét ábrázolja.

Mindezekért át kell hozni a betegeket a
k ó r h á z b a vizsgálatokra, a m i p é n z b e kerül.

„A híresztelésekkel szemben nem rombolunk, hanem kiegészítőkkel szereljük fel a
felnőtt infektológiai osztályt" - közölte lapunk érdeklődésére Pajor László. A kórház
főigazgatója elmondta, egy éve határozták
el, hogy a Pulz utcából a Kálvária sugárúti
intézménybe költöztetik a felnőtt infektológiai osztályt, mert ott már tarthatatlan állapot alakult ki. Az önkormányzat tulajdonában és a kórház kezelésében álló Pulz utcai
épület valóban katasztrofáhs állapotban
van. A városi közgyűlés tavaly novemberben
döntött is arról, hogy az ugyanitt található
gyermekfertőző részleget (18 ággyal és nyolc
szakorvosi órával) január l-jével átadja az
egyetemnek, amely a Temesvári körúti gyermekklinikán működteti azt tovább. A kórházhoz tartozó felnőtt fertőző osztály húsz
ággyal és hét szakorvosi órával a Pulz utcában maradt. Az egészségüggyel is foglalkozó
várospolitikai alpolgármester, Kozma józsef
novemberi közgyűlési előterjesztésében az
áll, hogy „ezen kapacitást (a felnőtt infektológiai ellátást - a szerk.) a későbbiekben célszerű lenne a kórház központi egységébe áthelyezni, amely kérdés további tárgyalásokat igényel." Forrásaink szerint nem voltak
tárgyalások, egyik pillanatról a másikra döntött a kórházvezetése a költözésről.
- Azt követően még inkább lépéskényszerben voltunk, hogy a gyermek infektológia átkerült az év elején a Temesvári körútra - magyarázta Pajor László. Szerinte a
felnőtt fertőző osztály átköltöztetése mellett nem csupán az szól, hogy az ágykihasználtság csupán hatvanszázalékos, de
az is, hogy a Pulz utcai épületben nincs se
laboratórium, se röntgen, se ultrahang.

De a legfontosabb ok - hangsúlyozta - ,

hogy a betegek nincsenek biztonságban a
Pulz utcában. A pszichiátriai épület földszintjének egy részén zsiliprendszert alakítanak ki, minden ágyhoz oxigén ellátási
lehetőséget biztosítanak, hogy 12 ággyal
működtetni tudják a fertőző osztályt. Arra
a kérdésre, hogy mennyibe kerül az átalakítás, nem tudott válaszolni a kórház főigazgatója.
Június 30-áig átköltözik a fertőző osztály a Kálvária sugárútra, amelynek a mű-

A pszichiátriai épületből talicskaszámra

MUNKATÁRSUNKTÓL

Három autó rohant egymásba
tegnap este az ásotthalmi leágazás közelében az 55-ös úton. Egy
Suzuki az egyik kanyarban áttért
a bal oldalra, frontálisan ütközött egy Forddal, majd egy Opellel is. A Suzukit vezető középkoködtetése Pajor szerint így sokkal gazdasá- ták, hogy a fertőző osztály odakerül. A rú férfi meghalt, öten pedig megsérültek. Az utat lezárták.
gosabb és k ö l t s é g h a t é k o n y a b b lesz. Ezt
p o l g á r m e s t e r közölte, e l a d j á k a Pulz u t c a i
hangsúlyozta Botka László is. A polgár- épületet, s a pénz egy részét a kórház fejTegnap reggel hét órakor Szeged
mester szerint azért kellett gyorsan lépni, lesztésére fordítják.
határában halába gázoltak terepmert a gyermekrészleget - amely a közAz átalakítást az ANTSZ írta elő. Ko- járóval egy 78 éves biciklist. A kogyűlési döntés értelmében június 30-áig vács Ferenc megyei tiszti főorvos elmond- csi Sándorfalva felől Szeged felé
maradhatott volna a Pulz utcában - gyor- ta, ahhoz, hogy fertőző osztály működhes- haladt, amikor egy enyhén baba
san áthelyezte Túri Sándor, a gyermekkli- sen a földszinti részen, biztosítani kell a ívelő kanyarban a sofőr egyszerűnika és gyermek-egészségügyi központ ve- szigorú izolációt, kisebb kórtermeket, zsi- en elvesztette uralmát a gépjármű
zetője. így a félig kiürült fertőző osztály liprendszert és diagnosztikai hátteret. No- felett, és elütötte a vele egy hányrendkívül gazdaságtalanul
működött. ha az épület földszinti részét pszichiátriai ban közlekedő kerékpárost. Az
Botka elmondta, amikor tervezték a pszi- betegek kezelésére tervezték, alkalmas ar- idős biciklis szörnyethalt.
chiátriai épület felújítását, és címzett álla- ra, hogy a minimumfeltételek teljesítéséSzombaton árokba borult, fámi támogatásra pályáztak, még nem tud- vel fertőző osztály működjön a helyén. nak ütközött és meghalt egy köNincs semmi veszélye annak - hangsú- zépkorú férfi Makó és Csanádpalyozta - , hogy nem különálló épületben lota között. A Citroen egy enyhe
gyógyítják a fertőző betegeket. A gyermek ívű kanyarban áttért a menetfertőző osztályról szólva elmondta, hogy irány szerinti bal oldalra, majd
az jelenleg csupán „ellátási érdekből mű- az árokban kötött ki, és egy fa álködik." Az ANTSZ komoly hiányosságo- lította meg. A 35 éves vezető
kat talált a Temesvári körúton, amelyeket azonnal életét vesztette.
fél éven belül pótolnia kell az üzemeltetőLátványos, de kevésbé súlyos
nek, különben a tisztiorvosi szolgálat be- balestet okozott egy suzukis Alzárja az osztályt.
győn. Három ember sérült meg
SZ. c . s z . szombaton, amikor két autó
frontálisan ütközött Szeged közelében, az Algyői úton. Egy Suzuki
NEM A FOTÓRA, NEM TEMESVÁRIRA
személyautó Szeged irányából Aly|| Szerettünk volna képeket készíteni a pszichi- győ felé haladt, amikor - eddig isátriai épület földszintjén zajló átalakítási meretlen okból - megcsúszott,
munkálatokról, de Pajor László nem engedé- oldalára fordult és áttért a szemlyezte a fotózást. „A bálba készülő asszonyról bejövő sávba. Ott frontálisan ütsem sminkelés és tupírozás közben, hanem között a vele szembe haladó Toakkor készítenek fotót, amikor már csil- yotával. A Suzukiban két fiatal
log-villog a táncparketten" - mondta a kór- férfi ült, ők és a másik járművet
ház főigazgatója. Szerettük volna megszólal- vezető középkorú férfi is megsétatni Temesvári Beátát, a pszichiátriai osztály rült. Az Algyői út két körforgalvezetőjét is, de Pajor László ezt sem engedé- ma között hosszabb ideig zárva
lyezte, mondván, ő már mindent elmondott az tartották az utat, a járművek a település felé kerültek.
ügyben.
hordták ki a törmeléket
Fotó: Karnok Csaba

A pszichiátriára költözik a fertőző
Folytatás az 1. oldalról

Három ember életét vesztette,
többen pedig megsérültek a hét
végén közlekedési balesetekben
a megye útjain.
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Klárafalván trágyából csinálnak áramot

Már a spájzban a bioenergia

A búzaszalma is kitűnően hasznosítható megújuló energiaforrásként
Zöldáramot fejlesztenek Klárafalván. A
bioenergia már a spájzban van - legalábbis a kapuk előtt. A régióban egyre-másra alakulnak a megújuló alternatív
energiafajták hasznosításával foglalkozó
cégek.
A dél-alföldi régióban a klárafalvi Németh
Toll Kft. tart az egyik lcgelőrehaladottabb
stádiumban a bioenergia-létrehozásban. Együttműködünk a Szegedi Tudományegyetemmel. Amit a kutatók laboratóriumban kidolgoznak, mi Klárafalván félüzemi
körülmények között kipróbáljuk, s ami beválik, azt nagyüzemileg is hasznosítjuk. A
lehető legszorosabb kapcsolat van tehát a
kutatás és hasznosítás között - mondja Németh Sándor, a kft. tulajdonosa. A klárafalvi bioenergia-üzem nemsokára indul. A nö-

vényi alapanyagból, illetve sertés-hígtrágyából fejlesztett biogázt elektromos árammá,
„zöldárammá" alakítják, az bekerül az országos elektromos hálózatba, s hasznosul.
A szintén keletkező hőt maga az üzem
hasznosítja. A biogáztermeléshez kellő növényi anyagokat a klárafalvi és környékbeli
termelők állítják elő.
Mennyi idő kell ahhoz, hogy a dél-alföldi
régióban elterjedjenek a klárafalvihoz hasonló bioenergia-üzemek? - Elsősorban
politika-, törvényhozásfüggő a dolog mondja Németh Sándor. Attól függ, milyen gyorsan jutnak hozzá támogatásokhoz az üzemek, és az alapanyagot termelők. Megfelelő tőkeerő kell hozzá, ez már
sok helyen jelen van, a szakmai hátteret az
egyetem biztosítja.
F.CS.

Fotó: Gyenes Kálmán
~~
_
™

KENDER. REPCE - SZÉN HELYETT
Közvetlenül fűtésre is fölhasználhaté a legtöbb termesztett növény. A leggazdaságosabb a pellet. azaz növényi anyagok ledarált préselvénye. Olajos magvakbél,
például napraforgóbél, repcéből feketeszénnel egyenlő
fűtőértékű pellet nyerhető, a benne lévő olaj pedig dízelmotorok hajtóanyaga. A többi növényből - többek
közt a kukorica, búza minden részéből, a szártél illetve
szalmától a termésig - előállított pellet fűtőértéke a
barnaszénnel azonos. A kender előtt is óriási lehetőségek vannak - és például Mártélyon, Szegváron sokan
foglalkoznak ezzel a névénnyel. A kender nagyon szárazságtűrő, az éghajlatváltozást jél bírja. Egyhektárnyi
területen termelt kenderkóróval egy vállalkozó két téli
hónapon át fűtötte üzemcsarnokát és óriási magánházát. A kender ez évtől már támogatott energianévény: a
terület alapú támogatáson túlmenően kiegészítő nemzeti támogatást is kap, aki ezzel foglalkozik.
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A kacsamama,
meg a párja
Micsoda csoda ez a világ! Benne az ember is. Először képes
volt tönkretenni a Holt-Marost avval, hogy beleengedte a kertészeti termálkút
vízét. Menekült belőle minden eleven teremtmény,
csak a partján lakó ember nem
menekülhetett.
Emlékszem
rá, Géza Tanár Úr bekocogott a Sajtóházba, előadni panaszát, mert azt hitte, ekkora disznóságra az újság a
legjobb orvosság. Hosszú évek óta elrebesgettem
többször is
már, választást nyerne az a polgármester, aki rendbe
hozatná
a medrét.
Annyira tiszta már a víz, visszajött bele a hal, partjára a tücsök és a bogár, és ott csoportosulnak
a vadkacsák is, ahol naponta tekerem a biciklit. Jószívű ember szándéka is benne
van, a sarok lakója időnként fogja a takarmányos
vödrét, és
szór nekik valamit. Van, aki abban leli gyönyörűségét, hogy a
macskákat eteti messziről cipelt koszttal, és ilyen is van. A kacsamadár mindenestre
csupa figyelem, észreveszi, hogy gondolnak rá. Ha el is ruccan időnként egy kis kirándulásra,
etetési időre visszatér.
A halféle, a tücsök és a bogár, meg a kacsanépség - szép sora a
táplálékláncnak. Egyszer azonban fölütötte a fejét egy csavargó
embercsapat is, és a láncolat haszonélvezőjeként
bevetette minden leleményét, hogy a szelídségbe hajló vadmadarakat kifogja a
vízből. Már a zsákot szorongatták hozzá. Haragra gerjedt a vadgazda, talán a rendőrséget is segítségül hívta.
Most azonban tavasz van kacsáéknál is. Párokra szakadnak.
Kacsamama és récepapa csöndes együttülésben piheg a híd szélén, ahol pedig, alig néhány centire, már csörtet a sok autó. Csak
fészket ne ide rakjatok! Mintha szót fogadnának, a következő napon jó ötszáz méterrel arrébb látom őket, és ugyancsak teljes
együttlétben. Szintén az út mellett.
Lehet, hogy nem ugyanazok ? Ki ismerné föl őket, ha csak elsuhan mellettük ? Keresik ezek a veszélyt ? Ha tudnám a nyelvüket
vagy legalább a vészjelüket, mindjárt arrébb ugrasztanám a szerencsétleneket, de egyoldalú az élővilággal való kapcsolatunk. Elvárjuk. sőt jó szívvel nyugtázzuk, hogy a macskák megértik hívó
szavunkat, és a kacsák is jönnek, ha az ismerős hangot meghallják, de mi egyetlen értelmes más gondolatot nem tudunk a tudomásukra hozni.
Megyek arra a következő napon is, és fekete gyász üli meg lelkemet. A legszebb és legjámborabb kacsamama ott van az út szélén, rücskös autógumik vasalták laposra. Hogy récepapa mennyi
ideig gyászolta, nem tudhatom, és azt se, ráismert-e egyáltalán a
kétdimenziós változatban. Tiszta ugyan a víz, hal is van benne,
tücsök és bogár is van a partján, és kiegészítő táplálékot is kapnak
időnként, de ha annyira hozzászoknak az emberekhez, jöhet egy
vad autós.
Mi már tudjuk, legnagyobb ellenségünk a másik ember lehet,
ők még nem.
H.D.
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a családbarát munkahelyek
megteremtését.
Kisgyermekes anyaként sokan érzik úgy,
hogy hátrányos helyzetben vannak álláskereséskor, mert a munkáltatók nem bíznak
abban, hogy gyereknevelés mellett is maximálisan el tudják látni a feladatukat.
Ezért a HEFOP - a Nemzeti Fejlesztési Terv
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja
- célja a munkanélküliség megelőzése, a családbarát munkahelyek megteremtése, valamint segítségnyújtás a munkanélküliek számára a munkába
való visszatéréshez.

Értékűn ki
€l*1D€r

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Készült az Európai Unió és a Magyar Kormány
társfinanszírozásával.
További információ: www.hefop.hu
Társadalmi célú reklám.
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Egymásra mutogatnak az érdekeltek

Napszámosok,
könyvvel vagy feketén
A munkáltatók szerint a napszámosok ódzkodnak a legális foglalkoztatástól, utóbbiak viszont kenyéradóikra neheztelnek, és
kiszolgáltatottnak érzik magukat. A hivatalos szervek az alkalmi
munkavállalói kiskönyv kiváltásában és használatában, a napszámosok a sűrűbb ellenőrzésben, a foglalkoztatók pedig a hatékonyabb tájékoztatásban látják a megoldást az évtizedes problémára.
A tyúk és a tojás sajátos esete jut
eszébe az embernek, ha azon
morfondírozik, a munkavállaló
vagy a munkaadó hibáztatható-e
előbb a több évtizedes múlttal bíró és a mai napig népszerű feketemunkáért. A kérdést az érintetteknél is felvetettük, de mindenki másként és másban kereste a hibát, továbbá az is kiderült,
hogy a probléma megoldására kitalált, és tavaly augusztusban bevezetett alkalmi munkavállalói
kiskönyvről megoszlanak a vélemények.
Egy csongrádi termelő, aki
kérte, nevét ne írjuk le, a m u n kaügyi tájékoztatásban talált kivetnivalót. Szerinte nem megfelelően informálják az álláskeresőket arról, hogy a szabályos keretek között végzett m u n k á j u k
miatt n e m esnek el szociális és
egészségügyi juttatásoktól, ezért
a napszámot vállalók ódzkodnak a kék könyv kiváltásától,
mellesleg bruttó órabér helyett
nettót remélnek. A lapunknak
nyilatkozó szőlész szerint tájékozató brosúrák kellenének a
munkaügyi kirendeltségekbe, az
állam részéről pedig rugalmasabb támogatási szisztémák,
amelyekkel nem csak a nagy
foglalkoztatók járnak jól, ha tartósan munkanélküli embereket
alkalmaznak, hanem a kisebb
igényű gazdaságok is.
Mária és Erzsébet, aki szentesi
fóliákban vállalt alkalmi munkát, úgy érzi, hiába törekszik

A Z EGYIK KÉRI,
A MÁSIK N E M
Próbát tettünk a csongrádi
és szentesi gazdálkodók között, ők mennyire igénylik a
kék könyvet leendő dolgozóiktól. Négy olyan termelőt
hívtunk fel telefonon, aki újsághirdetésben
keresett
földjére napszámost. Kettőjüket a megbeszélhető, illetve a megoldható kategóriába soroltak azért, mert nincs
kiskönyvük, a másik kettő
viszont ragaszkodott ahhoz,
hogy ha munkába állunk, legyen ilyenünk.

Az első beavatkozásra tíz hét alatt, adományokból gyűlt össze a pénz

Júliusban megműtik Norbit
Egy moszkvai kórház elvállalta
Péntek Norbert műtétjét, adományokból pedig sikerült összegyűjteni az első beavatkozás
költségét. A szegedi fiún júliusban elvégzik az őssejtbeültetést,
melytől azt remélik, jelentős javulást hoz az állapotában.

Néhány hónapja mutattuk be
Péntek Norbertet, aki 17 évesen
tolószékhez kötve kénytelen élni.
H
Egy illegálisan foglalkoztatott szeTársának autójában ült, amikor
mély esetében 30 ezertől 3 millió
árokba borultak. Norbi gerincveforintig terjedő bírságot szabhat ki
lője megsérült, a fiú deréktól lefelé
a munkaügyi főfelügyelőség, ha vilebénult. Az orvostudomány mai
szont tőbb feketemunkás akad
állása szerint ezen az állapoton
fönn a revizorok hálóján, akár 8
nem lehet változtatni. Három ormillió forintos bírságot is fizethet
szágban azonban már kísérletezaz érintett munkaadó. A Dél-alfölnek azzal, hogy mozgásképtelen
di Munkaügyi Főfelügyelőség
embereknek visszaadják izomegyébként idén eddig több mint
működésüket. Ezt a lehetőséget
100 millió forint bírságot szabott
szeretné kihasználni a család.
ki, ennek 90 százalékát feketeAz őssejtbeúltetés összköltsége
munka miatt.
20 millió forint. Ezt az összeget
Péntekék nem tudták előteremmunkája kifehérítésére, ha a ke- teni, a Szeged Alsóvárosért Köznyéradója nem partner ebben. hasznú Egyesület azonban gyűjOk úgy tapasztalják, a gazdálko- tést szervezett. Jótékonysági bált
dó gyakran kiadja vállalkozásnak rendeztek, plakátoltak, cégeket
a munkát, utóbbi elkéri ugyan a kerestek fel. Cikkeink nyomán is
kék könyvet, de bele semmit sem rengeteg adomány érkezett Norragaszt, sőt kevesebb pénzt ad a bi számlájára, így tíz hét alatt
napszámért, mint amiben előre nagyjából össze is gyúlt az összeg
megegyeztek. Nekik például 350 az első kezelésre.
forintos órabért ígértek, de csak
- Öt és fél millió forintot kell
320-at kapnak. Mindeközben a átutalnunk a moszkvai klinikátermelő mossa kezeit, a közbeik- nak - mondta el Péntek Imréné
tatott vállalkozás feje pedig csak Ági, Norbi édesanyja. - Mi baráakkor bélyegez, ha éppen ellenőr- toktól ismerősöktől, illetve önzik. Mária szerint hiába van kis- erőből 2 milliót tudtunk összekönyvük, az állam szemszögéből szedni, az egyesülethez pedig
ledolgozott napjaik nem szapo- több mint 2 és fél millió forint
rodnak. Úgy vélik, sűrű ellenőr- érkezett idáig. Úgy tűnik tehát,
zésekkel elejét lehetne venni a hogy el tudjuk kezdeni a műtétkiskapus praktikáknak.
sorozatot.
Norbi édesanyjával
utazik
Balázs Mihály, a regionális
munkaügyi főfelügyelet vezetője Moszkvába július elején. Első alsem tudott egyértelmű választ kalommal a hosszas vizsgálatok
adni arra, hogy a foglalkoztató- miatt 21 napot kell eltölteniük
kat vagy a munkavállalókat ter- az intézményben. Ekkor veszik
heli-e nagyobb felelősség a feke- le az őssejteket is, melyeket aztemunka miatt. Azt viszont kije- tán visszainjekcióznak majd gelentette, ők csupán a munkálta- rincvelőjébe.
tókat ellenőrzik, és őket is bünte- Az orvosok azt mondják, 3 hét
tik. Úgy vélte, az alkalmazóknak után várható javulás, de beszélcsak egy része hajlik a legális fog- tünk olyanokkal, akik már 1-2
lalkoztatásra, sokan viszont egy- nap után éreztek változást állapoáltalán nem figyelnek a részle- tukban - mesélte lelkesen az
tekre, így a kiskönyvben rejlő le- édesanya. Mint mondta, sokan
hetőségekre sem. Hozzátette, a próbálják lebeszélni őket a műtétfoglalkoztatottaknak
viszont ről, hiszen nem lehet tudni, mitudniuk kell, hogy csak kitöltött lyen mellékhatásai lehetnek a bekék könyvvel biztosítottak arra a avatkozásnak. Ő azonban azt
napra. Az igazgató szerint egyér- mondja, a bénulásnak ugyanúgy
telmű, és erről a kiskönyv belső vannak mellékhatásai. - Kevesen
oldalán informálják is az igény- gondolják ezt végig, de egy ilyen
lőket, hogy a szociális és egyéb baleset után nemcsak a végtagok,
juttatásokat továbbra is megkap- de a belső szervek is lebénulnak.
ják.
Norbinak például a húgyhólyagja.
B. D.
Ez okozhat vesefertőzést, mely
akár halálos is lehet.
BORSOS BÍRSÁG

Norbert júliusban megy Moszkvába a m ű t é t r e
A további kezelések már valamivel olcsóbbak lesznek, háromhavonta azonban így is elő kell
majd teremteni 2 millió forintot.
A családnak tehát továbbra is
szüksége van támogatók segítségére, hogy megmaradhasson Norbi reménye: egyszer még járni fog.
TÍMÁR KRISZTA

Fottó: Schmiát Andrea

10TEK0NYSAGI FOCI .
Pünkösd Kupa néven jótékonysági kispályás füves labdarúgótornát rendeznek
a szentmihályi sportpályán június 5-én 9 órától, melynek teljes bevételét Norbi
műtéti költségeire ajánlották fel. Szombatig várják 6-10 fős csapatok jelentkezését, a nevezési díj 15 ezer forint. Aki készpénzadományt ajánlana fel a fiúnak, a Szeged Alsóvárosért Közhasznú Egyesület Norbi számára elkülönített
számlájára fizethet be, melynek száma: Partiscum 1 1 Takarékszövetkezet,

57600084-11080958.

Weöres a Diákmellékletben
A Kárpát-medence
könyvtárosai Csongrádon Hrabal-versek
MUNKATÁRSUNKTÓL
Megkezdődött tegnap a hatodik
könyvtáros konferencia Csongrádon, amelyet a Kárpát-medencei
szakemberek számára szerveztek.
A házigazda Horváth V. Margittól,
a helyi Csemegi Károly Könyvtár
és Információs Központ igazgatójától megtudtuk, évről évre nagyobb érdeklődés mutatkozik a
továbbképzés jellegű találkozóra,
csaknem 120-an jelentették be
részvételüket, s 31-en SzlovákiáM á r i a és Erzsébet a kék könyv b i r t o k á b a n is úgy érzi, kiszol- ból, a Vajdaságból, Romániából és
gáltatott
Fotó: Bíró Dániel Ukrajnából érkeztek.

Két nagy témával foglalkozik
a ma reggel kezdődő konferencia a városháza dísztermében.
Szarka László történész, az
MTA Kisebbségkutatási Intézetének igazgatója arról ad áttekintést, hogy a múlt században
az anyaország és a kisebbségben élő magyarok kapcsolata
milyen változásokon ment át,
míg Pomogáts Béla irodalomtörténész, az Illyés közalapítvány elnöke azokról az irodalmi értékekről szól, amelyeket a
határon túli írók-költők hoztak
létre.

a Tiszatájban

Egy nemi szerv mindig van olyan szép, mint Edison agya címmel Tőzsér Árpád írt tanulmányt Bohumil Hrabal verseiről, amelyek közül
fordításában többet is olvashatunk most a Tiszatájban. Dobai Péter,
Kovács András Ferenc, Orcsik Roland és Tornai József versei, Jókai
Anna és Vekerdi László esszéje található még a májusi szám szépirodalmi összeállításában. A szegedi folyóirat Kosztolányi Dezsőről Balogh Tamás és Bónus Tibor, Márai Sándorról Lapis József tollából közöl tanulmányt.
Jókai Anna két új könyvéről Bárdos László, Tolnai Ottó Szög a nadírban című kötetéről Kollár Árpád, Faragó Kornéha Kultúrák és narratívák című könyvéről Kolozsi Orsolya írt kritikát. A Diákmellékletben Weöres Sándor Octopus, avagy Szent György és a sárkány históriája című színjátékát Ócsai Éva elemzi.

Tánc-show

július 7., 8.

koreográfus: J U R O N I C S T a m á s
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AzAl fazira televízió interjút kért Hegyi Izabellától

Szegedi lány Cannes-ban
rös szőnyeges bemutatóra azonban csak
a rendezőt hívták meg. - Ez kicsit csalódás volt, mert nagyon készültem rá, de
azért messziről megnéztem, ahogy Kocsis Ágnest ünneplik és fotózzák, emlékként pedig rólam is készült egy kép a híres szőnyegen.
A diáklánynak nem tetszett a fotósok
és rajongók tülekedése, akik azonnal
megindultak, ha felbukkant egy sztár.
Éppen ezért neki eszébe sem jutott, hogy
a kordon közelébe férkőzzön, így egyedül Penélope Cruzról sikerült egy távoli
képet készítenie. Rajta kívül látta még
Pedro Almodóvart is. - Meg nagyon sok
olyan embert, akit sokan körülálltak autogrammért és fényképért, úgyhogy valószínűleg híresek, én azonban nem ismertem őket - tette hozzá nevetve.
A bemutatók után mindig volt lehetőség kérdéseket feltenni a szereplőknek
és az alkotóknak. A Friss levegő kapcsán
a legtöbben a filmben felbukkanó két fő
szín, valamint a légfrissítő szimbolikus
jelentéséről érdeklődtek. Izabellától pedig sokan megkérdezték, hogyan készült
erre a filmszerepre, és sokat kellett-e
változnia hozzá. Külön interjút egy tévétársaság készített vele: az arab Al fazira
televízió.
- Volt egy francia néni, aki Kocsis Ágnes másik filmje, a Vírus vetítésén felismert, és közös fényképet készített velem. Az nagyon jólesett - mesélte Izabella.
A Cannes-ban töltött négy nap alatt a
A híres vörös szőnyegen a vetítés előtt nem vonulhatott fel, egy fénykép erejéig szegedi diáklány rengeteg magyar filmazonban oda tudott állni
Fotó: DM/DV készítővel és rendezővel ismerkedhetett
meg, újabb szerepajánlatot azonban egyelőre nem kapott. Arra azonban nagyon
Hazatért Cannes-ből a szegedi diák- rengeteg élménnyel tért haza a hét végén.
lány, Hegyi Izabella, aki az egyik fő- Mindennap éjfélkor értünk vissza a büszke, hogy a filmet több ország is
szereplője a Filmkritikusok Hetére be- szállodánkba, másnap pedig már reggel megvásárolta, így nem csak a hazai és a
nevezett Friss levegő című alkotásnak. elindultunk '- mondta. - Interjúkat ad- cannes-i közönség láthatja. - Ezenkívül
Bár újabb szerepajánlatot nem kapott, tunk, részt vettünk a vetítéseken, vagy a több fesztiválra is meghívták a filmet.
sokan gratuláltak játékához, légnap parton felállított magyar pavilonban ül- Az már biztos, hogy egy másik francia
lapzártakor még nem tudtuk, hogy a tünk. Még városnézésre sem maradt szemlén, valamint Londonban és Karlovy Varyban is levetítik a Friss levegőt film elnycrtc-e az Arany kamera díjat.
időnk.
A Friss levegőt összesen hétszer mu- tette hozzá Izabella, így elképzelhető,
Hegyi Izabella négy napot töltött a francia tatták be Cannes-ban. Kétszer Izabella hogy hamarosan újra csomagolhat a
tengerparti városban, Cannes-ban. A 18 is ott volt a vetítésen, mindkét alkalom- szegedi diáklány.
TÍMÁR KRISZTA
éves szegedi diáklány kicsit fáradtan, de mal telt ház volt. A Filmpalota-beli, vö-

Lapunk családi napja

Tésik Attila, Pár Zoltán és Kószó László elismerést kapott
Családi napot tartott a Délmagyarország az Alföld Golf Clubban. Száztíz
kilónyi húsból Lázár Mihály főzte a
pörköltet.
A Délmagyarország új, Szabadkai úti sajtóházában kezdődött a lap munkatársai
számára szervezett családi nap. Még a beköltözés előtt felfedezhették a családtagok, hogyan festenek a korszerű munkahelyek. Aztán indult a kisvonat a ház
elől. A legifjabbak ezzel zakatoltak ki a
szentmihályi golfklubba. Ott Lázár Mi-

Fotó: Karnok Csaba

hály csapata forralta a száztíz kilónyi
marhapörköltnek-valót. A gyerekek bevették az ugrálóvárat. Aki akarta, a harci
tetthez méltóvá varázsolták az arcfestők.
Mások a golffal ismerkedtek.
A Délmagyarország 96. születésnapja
alkalmából Pap Klára kiadóigazgató vándordíjjal ismerte el Pár Zoltán és a gondnokság munkáját. Szetey András főszerkesztő a Délvilág fotóriporterét, Tésik
Attilát tüntette ki. Az értékesítők közül
Kószó László kapott díjat Konkoly Béla
kereskedelmi igazgatótól.

Kisvonattal indultak a gyerekek az új sajtópalota elől a golfklubba

Ahol a javítás a takarítással végződik

Új irodagép tartós bérlettel
Rudolf ügyvezető. Rögtön hozzá is teszi, hogy a
12 év alatt csak egyetlen műszerész távozott
tőlük, tehát kicsi a szakemberek cserélődése,
viszont annál nagyobb a tapasztalatuk. Minden
évben elvégzik az új gépek miatt szükséges tanfolyamokat, hiszen így maradhatnak csak a
fénymásolópiac legnagyobb cégének, a Canonnak a partnerei.
És hogy mit jelent a cikk elején már említett tartós bérlet? E konstrukcióban a Starcopy a legújabb nyomtatókat, komplett irodagépeket adja
bérbe partnereinek, akár már havi 15 0 0 0 forin-

Add a kezed,
és döntsük meg
az összefogás

Guinness rekordját!
Gyere el a Tegyünk Együtt a Gyermekekért program keretei közt megrendezésre kerülő Érintés Napja rendezvényre, és fessük meg együtt tenyerünkkel

a világ legnagyobb kézzel festett képéti A képet a 10 éves Varga Krisztina

Add Te Is a segítő kezed az Érintés Napján

Szegedenjúnius 3-án 10-17 óráig,
a Sportcsarnokban!
DANONe

Mediatamogatok:

AVENIR
AVENIK
s í s:::r

tért. Mérő Rudolf emlékeztet, hogy új gépeket

dagépet vásárolni komoly beruházás. A vételen

sokkal jobban megéri bérelni, mint a régieket tol-

kívül azonban akad más lehetőség is, ez pedig a

dozgatni, mivel hosszú távon az üzemeltetésük

tartós bérlet, melyet a Starcopy Kft. is kínál. Mielőtt

lényegesen olcsóbb. A cég csak olyan gépet

erről bővebben szólnánk, essék néhány mondat

helyez ki a vállalkozásokhoz, melyekkel az ügy-

magáról a cégről.

felek maradéktalanul elégedettek. Ráadásul a

A Starcopy 12 éve kétszemélyes családi vállal-

bérlő pontosan tudja, mennyibe kerül majd neki

kozásként indult, ma pedig már 33-an dolgoznak

az üzemeltetés, így nem érhetik meglepetések. Ez

a kft.-nél. Mint hivatalos Canon márkaképviselet,

azért fontos, mert a Starcopy a hosszú távú kap-

fénymásolók, nyomtatók, irodatechnikai beren-

csolatokra épít, melyek viszont csak elégedett

dezések forgalmazásával foglalkozik. Ezen belül

ügyfelekkel köttetnek.

több lábon áll, hiszen a Szeged, Móra u. 50.-ben

A Starcopyval és a legújabb irodagépekkel

nagykereskedést és szervizt, a Kálvária sgt. 50.-

néhány napja a szegedi Forrás Hotelben találkoz-

ben, a földhivatallal szemben fénymásoló- és

hattak a meghívottak a Canon idei roadshow-ján.

nyomtatószalont üzemeltet a cég.

A szép számú résztvevőnek a Starcopy munka-

A vállalkozás életében a szerviz volt a kitörési pont.

sármelléki kislány rajzolta amelynek témája: „A legszebb álmom".

A t esemény támogatója
és srervetője a IS éves
— _ Roxer csoport.

Minőségi fénymásolót, különösen komplett iro-

www.tegy.hu

társai a tőlük megszokott magas színvonalon

Olyan nagy cégek számára, mint a Magyar Posta,

mutatták be a cég szolgáltatásait, és azt, mire

vagy a Dégáz, 3 megyében végez javítást és érté-

jutott 12 év alatt a vállalkozás. A cél itt is a hosz-

kesítést, de ugyanolyan figyelmet fordít a kisebb

szú távú kapcsolatok ápolása és új partnerségek

partnerekre is. Mindemellett a cég felfutása nem

kötése volt. Bár a roadshow is bővelkedett élmé-

hozta magával az árak drasztikus növekedését.

nyekben, az igazi élményt a Starcopy ügyfelei

Mint minden téren, a javításban is a minőség az

számára azok a minőségi szolgáltatások jelentik,

első: a Starcopy műszerészei számára a szervi-

melyekre bizton és hosszú távon számíthatnak e

zelés akkor ér véget, ha az utolsó festék- és kéz-

piac legjelentősebb szereplőjétől.

nyomot is letörölték a gépről - mondja Mérő

(x)

SIKER, ÉRTÉK ÉS GAZDASÁG MINDEN HÉTFŐN
NAPI MELLEKLETEK
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DÍSZHALAKTÓL MADARAKON, HÖRCSÖGÖN ÁT A KUTYÁKIG

Iparág épült a házikedvencek tartására
ezer forintból egy átlagmadár
számára megvan a megfelelő
méretű otthon. Az apró ketrecben való madártartás: állatkínzás.

Egész iparág szerveződött a
hobbiállattartás köré. Csak a
pénztárca szab határt, hogy
mennyit költsünk házi kedvencünkre. Az állattartók sokszor
időhiánnyal küzdenek - az
idő: pénz - , de aki egy minimális időt sem tud a vele
együtt élő állatokra fordítani,
keressen más elfoglaltságot
magának.
Egy nagyobb akvárium részleges vízcserével összekötött
tisztítása kéthavonta néhány
óránál többet aligha vesz
igénybe. A madarak férőhelyét
naponta tisztítani kell.

Megóvnak
a jövedelemkieséstől
Egy kutyát pedig naponta
kétszer le kell vinni sétálni.
Sokan még a legszükségesebb,
rájuk fordított időt is igyekeznek minimalizálni - mert,
mondjuk, hétvégén is dolgoznak, vagy éppen hazaviszik a
munkát, tehát érvényesül „az
idő: pénz" mondás. De aki
még ezt a legszükségesebb
időt sem hajlandó társállataira
szánni, ne foglalkozzék élőlényekkel! Nézegesse őket képeken, vagy keressen más elfoglaltságot - hívja föl a figyelmet a szakember. Egyébként a házikedvencekre fordított idő sokszor anyagilag is
megtérül. Hiszen - mint regenerálódás - hozzájárul a tulajdonos egészségének fönn-

Minél nagyobb a kalitka, annál drágább - de így jól érzi magát benne a madár
tartásához.
Márpedig az
egészségkárosodás
jövedelemkieséshez vezetne.
Mekkora
„beruházást",
mennyi pénzt igényel a kisállattartás? Rózsavölgyi József
szegedi állatkereskedő mondja: több kategória is létezik.
Nincs az az összeg, amit ne
lehetne a házikedvencekre
költeni. Lássuk a díszhalakat ő az átlagvevő igényeihez igazodva, a problémamentesen
tartható halakkal foglalkozik.
Ma már - hogy ne kelljen a
különböző kellékeket külön-külön összeválogatni „akváriumszett" is kapható: a
medencével együtt a beépített

világítótest, szűrő, fűtő is vele
jár.

Időtakarékos
akváriumszett
Régen az akvaristák sok időt
töltöttek azzal, hogy például
beszerezzék a medencéjük
méretére szabott világítótestet, egyik elektromossági szaküzletből a másikba járkáltak,
kisiparosokkal tárgyaltak - ma
már erre a legtöbb ember nem
ér rá, mert pénzt kell keresni.
Sokkal időkímélőbb - következésképp olcsóbb -, ha megveszi a kész szettet. Egy ötvenliteres akváriumszett 20 ezer

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

forintból már beszerezhető.
Persze, aki anyagilag megengedheti magának, készíttethet
egyedi, például a lakás sarkába illeszthető háromszögletű,
vagy akár sokszögletű akváriumot, szintén egyedi tartozékokkal - több százezer forintért is. A legtöbb díszhal etetése havi néhány száz forintból
megoldható. Figyelem: fontos
a változatos etetés; a halakat
célszerű fiatalon megvenni, és
többféle eleség fogyasztásához hozzászoktatni.
Mi a helyzet a díszmadarakkal? A legnagyobb kiadás a kalitka. Célszerű ebből minél nagyobbat vásárolni, nyolc-tíz-

ráriumban, kalitkában is, de
ha csak lehet, olykor ki kell engedni őket szaladgálni. Tíz-tizenötezer forintért külön emeletes, forgókkal, folyosókkal ellátott „labirintust" is lehet kapni például hörcsögöknek.
Az állatorvoson
Á kutyákkal kapcsolatban
ne spóroljunk!
gyakori hiba, hogy a városi laA táplálék? Sokan még ma is kásba nagy termetű, vagy épp
egyszerűen csak „kölest" kér- vadász-, pásztorkutyát szerez
nek a madár számára, holott be a gazdi, mert az tetszik. Lelahhoz, hogy minden, szerveze- kiismeretes állattartó kis latükhöz szükséges anyagot kásba csak kis termetű kutyát
megkapjanak, magkeverékek vesz, ilyen a csivava, palotakellenek - a legtöbb kalitkama- pincsi. Egy átlagos termetű
dár magevő -, s ezt ki kell egé- kutya átlagos árú táppal való
szíteni zöldségekkel, gyümöl- etetése napi 100-150 forintból
csökkel. Vannak, akik még ezen már megoldható - igaz, ennek
is időt akarnak spórolni, csak sokszorosáért is kapható kubeszórják egy perc alatt a kalit- tyatáp. Ami rendkívül fontos:
kába mindig ugyanazt - de ak- az állatorvosi vizsgálatokon egy-egy évben csupán néhány
kor miért tartanak madarat?
A kisemlősök - aranyhör- ezer forint - semmiképpen
csög, tengerimalac, törpenyúl sem szabad spórolni.
- tartható pár ezer forintos terF.CS.

Egyre kedveltebb a macska
Sokan mondják, a macskák nem a gazdájukhoz, hanem a házhoz
ragaszkodnak, ez azonban nem igaz. Egy macska kevésbé időigényes, mint egy kutya - a napi több órát igénylő vadászgörényről
nem is szólva - , de ő is igényli a törődést. Ezt azért kell hangsúlyozni,
mert ahogy egyre több a kevés szabadidővel foglalkozó ember, úgy
terjed a macskatartás az említett hiedelem nyomán. Mennyibe kerül
egy macska tartása? Sajtos-Szűcs Renáta macskatenyésztő mondja: 2 0 0 0 forintért már megvásárolható a havonta szükséges
macskaalom, száraz tápból egy cicának egy hónapra mintegy két
kilónyi kell, s egy kiló ára 1450 forint körüli. Konzerv macskaeledelből napi egy dobozzal fogyaszt a cica, ez mintegy 2 0 0
forint, de főzni is lehet neki csirke- vagy marhahúst. Ennek kilója
400-500 forint, és ebből napi húsz deka fogy. Az állatorvosi költség
évente öt-hatezer forint, és váratlan költségek - ha például autó üti
el a macskát és műtétre szorul - is adódhatnak.
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CÉGE ÁTALAKÍTÁSÁT SZERVEZI A DÉLMAGYARORSZÁG PRESZTÍZS DÍJAS ÜZLETEMBERE

Új cégtörvény

Részvénytársaság lesz a Főszerből

Egy csokorra való rendeletet
tett közzé az igazságügy-miniszter a cégbejegyzései kapcsolatosan. A Magyar közlönyben megjelent és július l-jétől
alkalmazandó
jogszabályok
tartalmazzák a cégbejegyzési
nyomtatványokat, az illetékeket, díjakat, és az elektronikus cégbejegyzés részleteit is.

Rövidesen részvénytársasággá alakul az a Főszer-Elektroprofil Kft., amelynek ügyvezető igazgatója kapta meg
fél évvel ezelőtt a Délmagyarország Presztízs Díját. Az Év
üzletembere cím birtokosa, Lakatos Jenő szavaiból az
derül ki: nincs olyan döntés, amelynek meghozatalában

MTI
Az ez év elején elfogadott új
cégtörvény jelentős része július
elsején lép hatályba. A törvényben nem szereplő részletes szabályok megalkotására az igazságügy-miniszter kapott felhatalmazást a parlamenttől.

legközelebbi munkatársai ne vennének részt. Ezért fontosnak tartotta, hogy a cég történetének egyik legmeghatározottabb lépéséről ne egymaga nyilatkozzon.
A napokban tartották a száz
százalékban magyar és dolgozói tulajdonban lévő Főszer-Elektroprofil Kft.-nél a leendő részvénytársaság alakuló
taggyűlését. Zrt.-vé válva szeretnének az eddigieknél is
gyorsabb ütemben fejlődni,
jobb piaci helyzetbe kerülni mondta el Lakatos jenő, a cég
ügyvezető igazgatója, a Délmagyarország Presztízs díjasa.
A 2005-ös esztendőben az Év
üzletemberének
választott
cégvezető rámutatott: hosszú
mérlegelés előzte meg azt a
döntést, amelyben a különböző területek felelősei és a tulaj-

donostársak is egyetértettek.
Már a Presztízs Díj átadását,
2005 novemberét követően
összehívták az első taggyűlést
ebben a témában, mert jó ideje tudták, hogy a jövő fejlődését, a cég megítélését alapozzák meg az átalakulással.
„Azokban a munkákban, amelyek megszerzéséért küzdünk,
a versenytársak szinte mindegyike részvénytársaság, holott gyakran kisebbek, mint
mi" - mondta Kispéter Gábor
kereskedelmi és vállalkozási
igazgató. Noha elvben nincs
jelentősége, hogy „jelentkeznek be", látszik, más szemmel

ÉLETÚT
Ma két diplomája van annak a Lakatos Jenőnek, aki villanyszerelő
szakmunkásként kezdte pályáját, és jelenlegi cége valahai anyavállalatánál, a Főszernél került egyre feljebb a ranglétrán. A
rendszerváltás után, 1992-ben alapította meg a Főszer-Elektroprofil
Kft.-t. Folyamatos tanulással ért el a csúcsra, két nyelven, angolul és
németül beszél. Környezetétől, közvetlen munkatársaitól csak azt
várja el, amit saját magától is: az állandó megújulást, a helytállást,
a kemény napirendet.

CÉGKATALÓGUS ÉS WEBÁRUHÁZ

Internetes szolgáltatást
indít az IPOSZ
MTI

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) internetes cégkatalógus illetve internetes áruház szolgáltatást indít június
elejétől. Az IPOSZ elektronikus cégkatalógusa információt nyújt
majd a katalógusban lévő vállalkozásokról az ügyfelek számára.
A katalógusban keresni lehet tevékenységi kör, illetve település
szerint. Az ipartestületi tagvállalkozások elnevezése mellett
szerepelni fog, hogy az adott cég melyik ipartestület tagja. Ezzel
a szövetség egy ipartestületi védjegy létrehozását kívánja megalapozni. Az elindítandó cégkatalógust, illetve az internetes
áruházat a www.e-iksz.hu illetve a www.e-x.hu regisztrált domain név alatt lehet majd elérni az interneten.
Kassai Róbert, az IPOSZ alelnöke az internetes cégkatalógus,
illetve internetes áruház szolgáltatások elindításának bejelentésekor azt mondta, hogy az IPOSZ új szolgáltatásaiba azon
cégek kerülhetnek be, amelyeket a szövetség ajánl a fogyasztóknak.
Önnek tetszil

Véleményközelben
A Pannon véleményalkotó SMS-rovata

írja meg heti kérdésünkre
válaszát SMS-ben a
0 6 - 2 0 / s 5 4 - 2 4 4 4

88%

es

telefonszámra!

igen

A hét kérdése:
Ön vásárol
utazási irodánál
a nyárra utat?

Várjuk olvasóink SMS-szavazatait!
Küldjenek frappáns választ vagy egy egyszerű
igent, nemet a kérdésre! A legjobb válaszokat
megjelentetjük! Szívesen vesszük, ha kérdést
is javasolnak, miről tudjuk meg a köz véleményét?

12%
nem

k pannon

Az első IM-rendelet vegyes
problémákat szabályoz. így például a papíron beadott cégbejegyzési és változás-bejegyzési
kérelmek egy példányát nem
szabad összekapcsolni, mert
azokat szkenneléssel elektronizálják. Ha többen kérik ugyanazon a néven bejegyeztetni cégüket, akkor azé a névhasználat
joga, aki előbb nyújtotta be a kérelmet. Az új törvény lehetővé teszi a névfogialást. Ez azt jelenti,
hogy a cég bejegyzése előtt kérni lehet azt, hogy a cégbíróság
vizsgálja meg: a választott cégnév alkalmazható-e. A bíróság 3
napon belül válaszol a kérdésre,
de ez 5000 forintba kerül.

Kell egy csapat. Az év üzletembere és közvetlen munkatársai: balról jobbra Hajdú Szabolcs,
Dunai Károly, Lakatos Jenő és Kispéter Gábor
FOTÓ: KARNOK CSABA
néznek a részvénytársaságra.
Nagyobbnak gondolják azokat
a társaságokat, amelyek neve
mellett az rt. - zrt. - áll.
Hajdú Szabolcs pénzügyi
igazgató elmondta, a cég
1992-es megalakulása óta
mindig visszaforgatták a megtermelt jövedelmet, ezzel növelve a saját tőkéjüket. A részvénytársaság jegyzett tőkéje
azonban a duplája lesz a jelenleginek. Ez azért fontos, mert

nagy nemzetközi tendereken
olyan szempontok alapján is
minősítik a társaságot, mint a
jegyzett tőke nagysága, s a
hozzá kapcsolódó mutatók. Elmondta, ma Magyarországon
és a környező országokban
nincs olyan jellegű beruházás,
ahol ne fogadnák a Főszert.
Szerinte a cég felkészültsége,
szervezettsége, nagyságrendje
alkalmas arra, hogy gigaméretű munkákban legyen jelen.

D É L M A G Y A R O R S Z Á G

P R E S Z T Í Z S DÍJ
Ideges hangulat a tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a BUX
az elmúlt héten 0,66 százalékkal csökkent, 22 ezer 68
ponton zárt pénteken.
mti

Az előző heti csaknem 10 százalékos zuhanás után a múlt
héten már árnyaltabb volt a
kép, voltak erősödő napok is.
Az elmúlt három hét alatt
azonban a május 5-i 25 ezer
416 pontos történelmi csúcsról az idei mélypontot jelentő
20 ezer 902 pontot is érintette
a BUX. Ez összesen mintegy
4500 pontos, 17,8 százalékos
visszaesés.
A piaci elemzők külső hatásokkal magyarázzák a tőkekivonást, és éppen emiatt törékenynek ítélik a fundamentálisan már jogosnak tartott pozitív korrekciót. Általános vélekedés a piacon az is, hogy a héten nyilvánosságra kerülő kormányprogram kedvező hatása
- amennyiben megfelel a piaci
elvárásoknak - csak kismértékben ellensúlyozza majd a
külföldi negatív tényezőket.
A forgalom a múlt héten is
magas volt, 211,9 milliárd forintot ért el, míg az előző héten 166,31 milliárd forint értékben születtek üzletek. A vezető részvények a Mol kivételével gyengüléssel zárták a
hetet.
A Mol 2,06 százalékkal erősödött, 22 ezer forinton zárt
pénteken, forgalma 65,6 milliárd forint volt, ami a teljes
részvénypiaci forgalom 30,97
százaléka.

Az OTP-részvények ára 1,13
százalékkal 7240 forintra csökkent, a bankpapírral 87,92 milliárd forint értékben kereskedtek, ez az összforgalom 41,49
százalékát tette ki. A bank elnök-vezérigazgatója,
Csányi
Sándor a múlt héten újságírók
előtt kijelentette, hogy a következő hetekben megvalósulhat
néhány akvizíció a bank által
vizsgált országokban, Oroszországban, Ukrajnában vagy
Szerbiában. A kedvezőtlen piaci hangulatban azonban nem
volt érezhető a jó hír pozitív
hatása az OTP árfolyamára.
A Richter 1,64 százalékos
gyengüléssel, 42 ezer forinton
zárta a hetet, forgalma 23,43
milliárd forint volt, a teljes
forgalom 11,05 százaléka. A
Richter a múlt héten bejelentette, hogy fejlesztési és hatóanyag-szállítási együttműködési megállapodást írt alá
az amerikai Repros Therapeutics gyógyszervállalattal. A
szerződés értelmében a Richter fejleszti és szállítja a hatóanyagot a Repros egyik szabadalmaztatott készítményéhez, amelynek fejlesztése jelenleg Klinikai 2. fázisban van.
A másik gyógyszeripari részvény, az Égis 0,77 százalékkal
erősödött, 28 ezer 820 forintra
emelkedett az árfolyama. A
papír heti forgalma 7,08 milliárd forintot ért el, ez a teljes
részvénypiaci adásvétel 3,34
százaléka.
A Magyar Telekom-részvények ára 4,39 százalékkal 871
forintra csökkent, a BorsodChem-részvények ára 1,63
százalékkal
2365 forintra
emelkedett.

„Az elmúlt fél év során olyan
beruházási pályázatokat nyertünk - mondta Dunai Károly
szolgáltatási igazgató -, amelyekkel a gyártóműhely kapacitását szeretnénk növelni."
Folytatódnak azok a fejlesztések is, amelyek az átalakult
vállalkozás jövőjét, a vevők,
partnerek elégedettségét alapozzák majd meg - tette még
hozzá.
A Főszer-Elektroprofil Kft. új
neve még nem érett meg arra,
hogy nyilvánosságra hozzák jelentette ki Lakatos Jenő -, de
az biztos, hogy a Főszert megőrzik belőle.
F.K.

Egy másik rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények
közzétételéről és az azokért fizetendő költségtérítésről szól. A
papíron beadott cégadatok közzétételének költsége változatlan
marad, viszont a meghonosítandó elektronikusan beadott kérelmek közzététele után jóval
kevesebbet kell majd fizetni.

KÖNYVELŐK TOVÁBBKÉPZÉSE
^^BfiPj^

A kamara kht.-ja a könyvviteli szolgáltatást végzők
kötelező továbbképzését szervezi.
A következő csoport június l-jén Szegeden indul vállalkozási szakon.
Jelentkezési lap és további felvilágosítás a 486-987/13l-es melléken kérhető,
további tanfolyamainkról a www.csmkik.hu honlapon is tájékozódhatnak az érdeklődők.
Rendezvényünk helyszíne a CSMKIK Székháza (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS REKLÁMKLUB
Helyszín: Novotel Szeged, Maros u. 1.
Témánk:

Időpont: 2006. június 19. (hétfő), 14.00 óra

SAMSUNG ÉS A SPORT

Lokális lehetőségek a globális márkák építésében.
Előadónk: dr. Facskó István, a Samsung Magyar Elektronics általános alelnöke
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Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5.
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MEGKERDEZTÜKAZOLVASOT

Jó-e, hogy van

CSOROG A TELEFON

gyereknapi7

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.
A 30/219-1502-ről telefonáló
szegedi olvasó egyetért a köztisztviselői kör ésszerű szűkítésével. Olvasónk szerint akkor talán átgondoltabban döntenek
majd arról is, hogy egy kereskedelmi rádió műsora miatt az újszegedieket szinte elzárhatják-e
a Belvárosba jutástól, mint ez
történt pénteken reggel.

ható 40/824-825 számon, mely
mobilról és vezetékes telefonkészülékről egyaránt tárcsázható.
A korszerű telefonos ügyfélszolgálati központban több m i n t 40
munkaállomáson fogadják ügyfeleik hívásait, ezért a személyes
ügyintézés helyett, a megadott
számon, telefonon keresztül is
elintézhető valamennyi gázszolgáltatással kapcsolatos teendő.

KÖZTISZTVISELŐK

BORSI DÁVID

ZADORILASZLO

CSAMANGO ADAM

HORVÁTH EMESE

TEMETŐK

MENETREND-MÓDOSÍTÁS

tanuló:
- Igen, szerintem nagyon jó, számon is tartom minden évben.
Előtte pár nappal mindig megemlítem a szüleimnek, hogy biztosan
ne feledkezzenek el róla. Ilyenkor
legtöbbször pénzt szoktam kapni
a szüleimtől, nagymamámtól, keresztanyámtól - így össze is gyűlt
vagy hatezer forint. Ebből szoktam elmenni bulizni is.

tanuló:
- Jó, hogy van gyereknap, bár én
nem szoktam kapni semmit ebből az alkalomból - más gyerekek
biztosan jobban jártak. Azért
nem kapok külön gyereknapra
ajándékot, mert olyankor van a
szülinapom is. Kisebb koromban
ilyenkor gyakran kimentünk az
újszegedi ligetbe, és felültünk a
forgókra meg vattacukrot ettünk.

tanuló:
- Jó ötletnek tartom a gyereknapot, mert ilyenkor kipihenhetjük,
kiszórakozhatjuk magunkat, a tanulás ugyanis nagyon fárasztó. A
családtól gyereknapra legtöbbször
banánt kapok, mert az a kedvenc
gyümölcsöm. Az iskolával az újszegedi ligetbe mentünk focizni.
Vesztettünk, de azért jó volt a
meccs - és addig se kellett tanulni.

tanuló:
- Igen, én nagyon szeretem a gyereknapot: lehet kicsit lazítani,
szórakozni és nem kell tanulni. A
suli elég fárasztó, de most kivételesen még házi feladatot sem kaptunk. Az újszegedi ligetben voltunk kint az iskolával, de ilyenkor
általában anyukámékkal is kimegyünk. A legjobban a forgókat szeretem, most egy polipra ültem föl.

Még mindig sokan panaszolják,
hogy a temetőkben, így az újszegediben, de a szegedi református
temetőben is lopják a sírokra kiültetett töves virágokat. Buzainé
Vass Ildikó szerint az utóbbiban
sok a gaz és a kullancs is.

Kiss István szentesi olvasónk a
vasúti menetrend 2-es módosításának megjelenéséről érdeklődött. Kavalecz Imrétől, a
MÁV Rt. Kommunikációs Igazgatóságának szóvivőjétől megtudtuk: a vasúttársaság kiadta a
vasúti menetrend 2-es módosítását, amely tartalmazza a június 10-étől érvényes változásokat a nemzetközi és a hazai vasúti közlekedésben. A nyári balatoni
menetrend
is
június
10-étől érvényes, az ottani változásokra is kiterjed a menetrendi módosítás. A füzet formában megjelent 2-es menetrendi
módosítást a vasúti utazási irodákban és a vasútállomásokon
díjmentesen
megkaphatják
azok az utasok, akik a menetrendkönyvükből a megfelelő
szelvényt bemutatják. A 2-es
menetrendi módosításról részletes információt kaphat bárki a
MÁVDIREKT telefonszámán, a
06-40-49-49-es telefonon.

H0R0SZK0P
O d

KOS: Igaz barátja tanácsát fogadja
I meg, kedves Kos! A dolog esetleges
negatív kimenetele miatt ne őt hibáztassa!
Mindenki a saját sorsának a kovácsa.

*BIKA:

Ne szomorftsa el a tény, hogy
I másnak esetleg több a pénze! Szomorúságának ez nem lehet oka, kedves Bika.
Vegye számba családját, kedves ismerőseit is!

f A

IKREK: Ragaszkodjon elképzelései! hez, elhatározásához, kedves Ikrek!
Előfordulhat, hogy ehhez embereket is meg
kell bántania. Ma csak magával törődjön!
^ ^ RÁK: Ismerőse nyíltan is kifejezhe^ ^ í t í önnel szemben érzett, erős ellenszenvét. Ne törődjön veie! Halkan, mosolyogva, kedvesen álljon odébb!

Q ^ j OROSZLÁN: Temperamentumos
Kollégája kellemetlen helyzetbe
hozhatja. A hisztériát, a kiabálást, a jelenetet próbálja meg elfojtani! Korán menjen
haza, várja otthon gyermekeit!

SZŰZ: A bolygóállás miatt boldog,
'kiegyensúlyozott. A nap a költözésnek, az utazásnak, a vásárlásoknak, az üzletek megkötésének kedvez. Cselekedjen!
f \ f \ : MÉRLEG: Energiával és új ötletekw w j k e l telve kezdi a hetet. Munkáját
sokan dicsérik, ennek hamarosan meglesz
a jutalma is. Kinevezhetik, előléptethetik.
W ) SKORPIÓ: A hét elején igen elfoglalt

•

POSTABONTAS

Keressük az Istent
A lezajlott országgyűlési választások tökéletesen
példázzák, hogy a harc azokért a bizonytalan lelkekért folyik, akik még nem tudják, hova is tartoznak. Tartozhatnak - egyebek mellett - a materialistákhoz (volt marxisták! és tartozhatnak a keresztény-nemzeti értékrendhez is.
Társadalmunk egy kisebb része már megtalálta a
maga istenét a pénzben, a felhalmozásban, és a mindent feledtető szórakozásokban. Ám a többség, a
munkanélküliek, a minimálbéresek, a bizonytalanságban élők még keresnek valamit, és nagyon elégedetlenek. Idejétmúlt és megtévesztő társadalmunkat
három osztályra bontani: munkás, paraszt, értelmiség, mert a valódi törésvonal: az elégedettek és az elégedetlenek között húzódik. Ezt a két osztályt említhetjük kifejezőbb néven is: haszonélvezők és kárvallottak. Osztályharc a két osztály között nem nagyon
folyik, mert a kárvallottak saját helyzetüket nem ismerik fel. Tisztánlátásukat akadályozza, hogy akik
régen az osztályharcra buzdították, most eredeti elveiket szögre akasztották. Mai érdekeik így kívánják.
Jellemző társadalmunkra a lakásmaffia áldozatainak helyzete. Hosszú évek óta senki sem szolgáltat nekik igazságot. A bűnösök a bűnt megúszszák, a rablott pénz holléte földerítetlen. Hiába düh
és elkeseredettség. Megoldás (igazság) már csak
egyféleképp lehet: ha a jó Isten csodát tesz.
Én, aki e sorokat írom, egyik párthoz se tartozom
és a 40 év alatt sem tartoztam soha. Nem köt pártfegyelem. Senki sem szab határt gondolataimnak, és
még zsarolható sem vagyok, mert elfogadtam a viszonylagos szegénységet. Nyugodt az álmom, mégsem lehetek zavartalanul boldog, mert magam körül
boldogtalanságot és félelmet látok. Ki fél? Miért fél?

Jól ismerem a csűrés-csavarással foglakozók képességeit, de azt talán még ők sem tudják elhitetni,
hogy az erősek félnének a gyengéktől! Ismernünk
kell azt az összefüggést is, hogy a gazdagoknak úgy
juthat több, ha a szegénynek kevesebbet szánnak.
Ellentmondásos belső viszonyaiknál egy hajszállal
sem jobb a nagyvilág. A Föld fele éhezik, míg a másik
fele pazarol. Csak arról nem szól a fáma, kik tervezik
és szervezik ilyenre a világot. Alamizsnaszerűen osztogatják a halat, ahelyett, hogy halászni tanítanák az
elesetteket. Lerohanják, szupergyilkos fegyverekkel
pusztítják a gyenge országokat, ráadásul úgy, hogy a
nemzetközi jogból elfelejtik törölni a népek szuverenitásáról (önrendelkezéséről) szóló cikkelyeket.
Amikor azt mondom a pórul jártak keresik az Istent, azzal azt is mondom: keresik az igazságot. Elfajult körülöttünk a világ, elembertelenedett és valószínűleg sok idő kell még a felismeréshez: az embernek
nemcsak erszénye van, de lelke is. Ösztönünk tiltakozik az ellen, hogy a felelős nemi élet helyett a csecsemőgyilkosság (abortusz) terjedjen hazánkban, hogy
műboldogság (kábítószer) helyettesítse a valódi örömöket, hogy fiú a fiúval háljon, mert ha ez ma megengedett, holnap talán már kötelezővé válik. Igazságérzetünk azt súgja papok és hivők és nem hívők mind
egyenértékű, teljes jogú állampolgárok, ezért állampolgári jogaik gyakorlásából, így a napi politizálásból
egyiket sem lehet kirekeszteni. Egyházi személyek
szabad és egyenlő politizálását nem a sanda szándékok döntik el, hanem a jog. A fentiekkel kapcsolatban
azt hiszem nemcsak jogom, de kötelességem is volt
elmondani, hogyan és miért keresi posztkommunista
társadalmunkban az Istent a kárvallott osztály.

Már gyűlnek a támogatást szolgáló

•C> I lehet kollégája esetleges távolléte miatt. Mutassa meg, mire képes, nyújtson profi
A Mátrix Közhasznú Alapítvány
helyettesítést! Saját teendőit se hanyagolja!

és a T O P Egyesület „Pályázat rászorulóknak: Jó bizonyítványért
számítógép jár!" adományozási
I kat magának, keresse fel kozmetikusát! Foglalkozzon a szokásosnál többet programja számítógéphez segít
külsejével! Lepje meg magát pár ruhával is! száz olyan nehézsorsú (nagycsaládos, hátrányos helyzetű) általános iskolás diákot, akiknek a
BAK: Keresse fel barátait, ha valacsaládja még n e m rendelkezik
ZJK. I mi nyomja a lelkét! A társaságnak,
számítógéppel.
a kommunikációnak kedvez a bolygók álláA pályázaton részt vehet csalása. Beszélje ki magából problémáit!
donként m a x i m u m egy 12-14 év
közötti gyermek, akinek év végi
%>» VÍZÖNTŐ: A karrierje építése és tanulmányi átlaga m i n i m u m
0 H s számos továbbképzési lehetőség
4-es volt, vagy annál jobb.
dominálhat ma. Fókuszáljon munkájára,
A pályázat tartalma:

NYILAS: Vásároljon kozmetikumo-

összpontosítson az aktuális projektre! Kedveséről se feledkezzen meg!

- szülői aláírással nyilatkozni
kell a hátrányos helyzetről (árvaságról, nagycsaládban élésről, és
arról, hogy a családban nincsen
számítógép),
- meg kell adni a pontos adatokat (gyermek és a szülő nevét, címét, telefonját, pontos elérhetőségét)/
- osztályfőnök tanár ajánlása
szükséges, amellyel mellékelni
kell az aktuális év végi bizonyítvány másolatát is,
A pályázat beadási határideje:
2006. július 15., az alapítvány
címére (Mátrix Alapítvány, 6724

A „gyilkosok"köztünk

: HALAK: A lehetőségeket nehogy el^ ^ \ szalassza! Véleményét ne változtassa A közelmúltban a Délmagyarormeg főnökei előtt! Keltse magabiztos ember szágot olvasva felkavart egy hír,
hatását, nyilatkozzon hangosan, érthetően!
mely szerint egy macska gyilko-

sát példásan, komoly pénzbüntetéssel sújtották. A törvény alkalmazók, az ítészek és a törvény alTISZTELT OLVASOINK!
kotók szerint bizonyára jogosan
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket büntették meg az állat gyilkosát.
esetenként rövidítve, szerkesztett formában Igen ám, de hol marad a folytaadja közre. Az írások olvasóink nézeteit tük- tás? Vagy mire föl ez a nagy megkülönböztetés? Ugyanis kisebb
rözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével. A leve- régiónk minden lakóját, beleértleiket csak teljes névvel, lakcímmel/telefon- ve engem is, haladéktalanul meg
kellene büntetni hasonló bűnszámmal fogadjuk. A lapban azon levelek,
e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek tettért, aki ezt n e m teszi cinkosírói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot to- sá válik!
vábbra sem őrzünk még és nem adunk
Naponta valamennyien előre
vissza.
kitervelten, szándékosan, cso-

Mára

SZŐREGI ÚT

Szekeres Zoltán
kifogásolta,
hogy a Szőregi úton nagyon rossz
állapotban van a kerékpárút és a
csatornázáskor ott hagyott törmeléket még mindig nem szállították el.

kérdeztük:

J ó - e , hogy
gyereknap?

van

K Ö V É R KÁROLY, S Z E G E D

számítógépek
Szeged, Vértói u. 3.) címzett levélben. Az alapítvány várja a
programba bekapcsolódni szándékozó magán és céges támogatók jelentkezését is. Nem csak
komplett gépek felajánlói segíthetnek, 1 -1 alkatrésszel is közelebb kerül a nonprofit program a
sikerhez.
Információk a 20/336-4166-os
telefonszámról kaphatók, a teljes
pályázati kiírás a www. mátrix, zug. hu internet oldalon érhető el.
KÓNYA ANITA,
M Á T R I X ALAPÍTVÁNY, SZEGED

vannak

portosan, kegyetlenül és hidegvérrel gyilkoljuk a környezetünkben élő élőlényeket. Kezdhetném a növényekkel, de maradjunk az állatvilágnál, pl.
„alulról": bolha, szúnyog, rovarok, egér, baromfik, vadak, halak, disznó, birka, szarvasmarha
stb. A gyilkosok közül „engedélylyel" csupán pl. a halászok, vadászok, vágóhidasok rendelkeznek,
a többiek nem. Ezek szerint engedéllyel vagy engedély nélkül is
lehet ölni a fentebb felsoroltakat,
annak ellenére, hogy pl. egy szúnyogcsípés nem akkora bűn,
hogy azért ölni kelljen, de a disznót, csirkét stb. etetgetjük, dé-

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

A 30/430-8825-ről szegedi olvasónk úgy véli, hogy a Dégáz
Szent István téri ügyfélszolgálati
irodájában több alkalmazottra
lenne szükség, mert sok a várakozási idő. Ottjártakor egyetlen
ügyintéző próbált megbirkózni a
fogyasztói „áradattal", akik közül többen reklamálták, hogy az
idősek, a kismamák le sem tudnak ülni. Csomortány András, a
Dégáz kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatója tájékoztatásul elmondta: részben betegség
miatt sajnálatos módon valóban
átmeneti munkaerő problémák
merültek fel a szegedi Szent István téri irodában. Ezt munkaerő
átcsoportosításokkal a napokban sikerül/sikerült megoldani,
egyben intézkedés történt plusz
székek elhelyezésére az ügyféltérben. De a gázmérőórák állásának telefonos bediktálására is lehetőség van hétköznap 6 és 20
óra között a helyi tarifával hív-

delgetjük, kedvencünk (mint a
cica, kutya) és mégis...! N e m
egészen értem, a sokaságból miért választják ki egyesek a kutyát
és a macskát, „akikért" lesújt a
törvény szigora? A többiért meg
miért nem jár semmilyen büntetés, hiszen gondolom, ha egy Ciliké 70 ezer Ft, akkor kialakul
egy szúnyog, vagy birka büntetési tarifája is (javaslom például a
súly szerinti differenciálást) és
akkor talán véget vethetnénk ennek az eszeveszett „horrornak".
Mindezzel együtt őszintén sajnálom Cilikét!
D O R O G I GÉZA,
SZEGED

Következő kérdésünk:
Várja
a foci

mér
vb-t?

Küldje el válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 1? óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS sAmiázásá normáltarfa sxirt történik

06-30/30-30-921

Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu
w

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart, valamint
a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57.) mindennap 0-24 óráig fogadja a
sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A
gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinikán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

Hétköznap 16 órától másnap reggel
7.30 óráig, szom baton, vasárnap és
munkaszüneti 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.

12

HÉTFŐ, 2006. MÁJUS 29.

• H I R D E T É S *

A

mmm

\

150. üzletünket
nyitjuk
Magyarországon!
—s^iret 150 Ft-ért

Innék jegyében egyes

termékeinket

kínáljuk.

Narancs
• hálós
2 kg 75 Ft/kg

Mi

Parmalat
vajkrém
• 2-féle
• 250 g
• 600 Ft/kg

Érvényes: 2006. május 29. - június 4. között, vasárnap zárva tartó üzletünkben június 3-ig, a készlet erejéig, minden Penny Markét üzletben. Az árváltozás jogát fenntartjuk.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az árak forintban, áfával együtt értendők. Kiszolgálás csak a háztartásokban szokásos mennyiségben. Szíves megértésüket köszönjük.

Minőséget mindig olcsón

•

HÉTFŐ, 2006. MÁJUS 29.
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- IS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

légkorszak 2. - Az olvadás: 14.15,
16.15, 18.15 óra.
Egy gésa emlékiratai: 17 óra.

PONT

VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
16.00 óra: Vadkaland. Színes
amerikai animációs film;
17.45 óra: Tétova tangó. Színes
francia film;
20 óra: Mission: Impossible III.
Színes amerikai film.

O
E-mail címünk: ajanlo@delmagyar.hu

SZENTES .
15.30 óra: Állítsátok meg
Terézanyut. Színes magyar
vígjáték;
17.30 óra: A belső ember. Színes
amerikai akcióthriller;
20 óra: Tűzfal. Színes amerikai
akcióthriller.

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Az ifjúság betegségei színmű. Bérletszünet.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
13.30 óra: A kockás fülű nyúl,
15, 17.30, 20 óra: A da Vinci-kód.
BALÁZS BÉLA TEREM
16.15, 20.45 óra: Halálos
szívdobbanás,
18.30 óra: Akira.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16, 20.30 óra: Rejtély,
18.15 óra: A halál kilovagolt
Perzsiából.
GRAND CAFÉ
17 óra: Fegyvernepper. Amerikai
film ;
19 óra: A Rashevski tangó.
Francia-belga-luxemburgi film;
21 óra: Rokonok. Magyar film.

FORRÁSKÚT
18 óra: Dick és Jane trükkjei.
Színes amerikai film.

6

Ő

9 órától 17 óráig várja látogatóit.
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 13
órától:
agrártanácsadó (Tonkó Tibor);
16 órától: Parlandó énekegyüttes
(Lakatos Béla);
16 órától: ingyenes jogi
szaktanácsadás (dr. Ampovits
Ágnes és dr. Gonda János);
16 órától: Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán);
18.30 órától: asszonytorna
(Kovács Krisztina).
KONCERT, BULI
A dómban 19 órakor: KirályKönig Péter-emlékhangverseny a
Király-König Péter Zeneiskola
tanárainak és a Szegedi Dóm
Énekkarának részvételével.

KÖZÉLET
SZEGED
A Százszorszép
Gyermekházban
(Kálvin tér 6.) 9 órától 12 óráig:
játéksziget - Baba játszó, Vackorkuckó, meseharang, varázsceruza,
tombolószoba, Logico-sarok,
hangszersarok és nagyon sok
készségfejlesztő játék várja a 0,512 éves korú gyerekeket.
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 12 órától:
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;
16 órától: agykontrollklub. Vezeti:
Gyüre Mátyás;
17.30 órától: Fricsay Ferenc
Városi Fúvószenekar próbája.
Karnagy: Blumenschein Gábor.

PLAZA CINEMA CITY
X-Men: Az ellenállás vége: 13.30,
15.45, 18, 20.15 óra.
Ada Vinci-kód: 14.20, 17.10, 20
óra.
Sziklák szeme: 20.15 óra.
Összekutyulva: 13.45, 15.45,
17.45, 19.45 óra.
Mission: Impossible III.: 15,
17.30, 20 óra.
Underworld - Evolúció: 19.45
óra.
A halott város: 14.30, 17, 19.30
óra.
Horrorra akadva 4. : 14, 16, 18,
20 óra.
V mint vérbosszú: 14.30 óra.
Vadkaland: 14.30, 16.30 óra.
Anyám nyakán: 18.30, 20.30 óra.

A máltai játszótéren 9.30 órától:
szoptatós anyacsoport.
A közéleti kávéház programja
a Szegedi
Tudományegyetem
aulájában 17 órakor: Vendégek
St. Luis-ból. Vendégek: Prof. T. F.
George dzsesszzongorista, Barbara
Harbach^zongoramúvész.
Az egyetemi füvészkert
út 42.]
10 órától 18 óráig;

(Lövölde

A felsővárosi minorita
templomban 18 órakor: a
szentmisén közreműködik a
Lassus énekegyüttes.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Kass Galériában megnyílt
Kubinyi Anna textilművész
Szimbólumgyújtemény című
kiállítása. A tárlat július 30-áig,
hétfő kivételével mindennap
10-17 óráig tekinthető meg.
A Bálint Sándor Művelődési
Házban megnyílt a XVI.
újszegedi gyermekkiállítás
Vízivilág-madárvilág címmel. A
kiállítás június 6-áig látható,
vasárnap és hétfő kivételével
mindennap 10-18 óráig.
Az Alsóvárosi
Kultúrházban
megnyílt Bíró Szilvia
festménykiállítása. A tárlat június
2-áig, hétköznapokon 10—18 óráig
tekinthető meg.
A Kézműves Pince és Galériában
(Kálmány L. u. 21.) megnyílt
Szűcs Árpád festőművész
kiállítása, mely megtekinthető
június 7-éig, hétköznap 10-18
óráig, szombaton 10-14 óráig.

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

V

AHOL

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

VAN1

Asztalfoglalás:

(62) 422-157

PALYAZATI HIRDETMENY

IKV ZRT.
IMiMUNKEZELŐ f i
vacvoncmdáihodó

zrt.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az

IKV Zrt. versenytárgyaláson történő értékesítésre
hirdeti meg az alábbi ingatlanok

tulajdonjogát:
Az ingatlan
típusa

Alapterülete (m2)

Csöndes U.13/A al. 2.

raktár

36,00

Alapár
(Ft)
648 000,-

Juhász Gy. u. 8. pince 1.

raktár

23,96

718 800,-

Juhász Gy. u. 8. pince 2.

raktár

75,53

2 265 900,-

Juhász Gy. u. 8. pince 3.

raktár

48,24

1 447 200,-

Klapka tér 6/Aal. 1.

raktár

39,33

1 179 900,-

Kossuth L. sgt. 34. udv. 4.

raktár

19,64

1 178 400,-

Kossuth L. sgt. 34. udv. 5.

raktár

17,34

1 161 780,-

Sóhordó u. 17. al. 2.

raktár

44,62

1 338 600,-

Sóhordó u. 25. al. 2.

raktár

30,25

968 000,-

Szent János tér 3. udv. fszt.3.

raktár

17,96

269 400,-

Szivárvány u. 50. udv. 1.

raktár

13,66

327 840,-

Tavasz u. 7. „A" ép. 1.

raktár

20,30

1 218 000,-

Vedres u. 1. fszt. 1.

raktár

17,09

1 230 480,-

Ingatlan helye
(Szeged)

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki
a részletes pályázati felhívást - ingatlanonként legkésőbb 2006. június 7-én 17®Q óráig
bruttó 5000 Ft ellenében megvásárolta.
A hirdetménnyel kapcsolatban felvilágosítást az IKV Zrt. ügyfélszolgálata nyújt
(Szeged, Dáni u. 14-16. *ZT 62/553-682; weboldal: www.ikv.hu; e-mail: ikv@ikv.hu)
Az ügyfélszolgálat

nyitvatartási

rendje:

hétfő, kedd, csütörtök:

8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig

szerda:

8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig

péntek:

8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 óráig

Autósmagazin (ism.) 4.40 Fókusz
Közszolgálati magazin [12] (ism.)
5.10 Topshop

a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.)

„^^

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika (ism.) 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte. Benne: 5.54
Híradó 6.00 Körzeti híradó 6.30
Hírek 6.31 Kék fény. Hírek 7.00
Híradó 7.10 Sporthírek 8.00 Híradó
9.00 '56-os napló 9.04 Mozart - a
csodagyerek. Osztrák-német tévéfilmsorozat, 3/1. 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik. Ablak 10.55
Parlamenti napló 11.45 A sokszínű
vallás 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Romamagazin 13.30 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 14.05 Max,
a zsaru Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat. A szökevény 15.00 Szerelmek Saint-Tropez-ban Francia tévéfilmsorozat. Az adott szó 15.54
Bartók 125 16.00 Híradó 16.05
BBC-exkluziv A madarak élete. Angol természetfilm-sorozat, 8. Tojásrakás 17.00 12+ Ifjúsági magazin
17.10 Mit főzzünk ma? (ism.) 17.25
A nagy vita Talkshow 18.00 Híradó.
Gazdasági híradó 18.10 Körzeti híradók 18.20 '56-os napló (ism.)
18.25 Esti mese Kérem a következőt! Magyar rajzfilmsorozat. Ürgezűr (ism.); Mazsola és Tádé. Magyar
bábfilmsorozat. A gyengék pártfogója (ism.) 18.50 Szomszédok 19.30
Híradó este 19.54 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Agatha Christic:
Gyilkosság meghirdetve
Angol tévéfilm, 3/3.
21.05 Kék fény
Bűnügyi magazin [16|
22.00 Hétfő este
22.45 Kultúrház
23.00 '56-os napló (ism.)
23.03 TS Sporthét, I.
23.30 Híradó
23.35 Sporthírek
23.45 TS Sporthét, II.
0.15 A nagy vita Talkshow. Ami
szép, az szép (ism.) 0.45-0.58 Kárpáti krónika

TV 2
6.00 Magellán. Tudományos utazás a Föld körül |12| 6.25 Tények
reggel 6.55 Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Koffeinmentes Mokka. Stahl konyhája 9.05
Szóda. Telefonos játék 10.05
Teleshop 11.25 Hajrá, skacok! Mexikói filmsorozat, 73. 11.50 Játékidő. Telefonos vetélkedő 12.45 Két
cowboy New Yorkban Amerikai akcióvígjáték |12| 15.00 Anita, a búbájos bajkeverő Kolumbiai-amerikai
filmsorozat, 211. )12| 15.30 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 39.
Ross és Rachel... tudjátok! 16.00
Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 34. Az utolsó dobás |12|
17.00 Lisa csak egy van Német
filmsorozat, 88. [12] 17.30 Hetedik
mennyország Amerikai filmsorozat, 186. Hálaadás 18.30 Tények
Hírműsor 19.00 Jóban-rosszhan
Magyar filmsorozat, 316.
19.30 Aktív
A TV 2 magazinja 112)
20.10 Áll az alku
Szórakoztató vetélkedő
21.10 Gyilkos számok
Amerikai krimisorozat, 2'.
Ok és okozat [12]
22.15 Piszkos alku
Amerikai akciófilm |18|

0.20 Tények este
0.50 Az ösztönember
Amerikai film [16]
2.35 Aktív A TV 2 magazinja
|12] (ism.)
K L U B
6.00 Disney-rajzfilmsorozat. Kacsamesék 6.30 Reggeli - Süss fel
nap! Ébresztóshow. Benne: 8.50 Receptklub (ism.) 9.00 Topshop 10.15
Delelő - Fényes nap. Vidám magazinműsor 11.35 Receptklub 11.45
06-81/603-000 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen! Közben: 12.00 Híradó Déli kiadás 13.20 Banános Joe
Olasz akcióvigjáték [12] 15.05 Disney-rajzfilmsorozat Kacsamesék
15.30 Csacska angyal Argentin
filmsorozat, 2. évfolyam, 43. 17.30
Mónika - A kibeszélöshow [12]
18.30 Híradó - Esti kiadás 19.00
Fókusz Közszolgálati magazin [12)
19.40 Legyen ön is milliomos!
20.20 Barátok közt
21.00 Győzik [12J
22.05 Kick-boxer
Amerikai akciófilm |18|
23.55 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.15 Vb-lexikon
Tunézia és Szaúd-Arábia
0.45 ittHON
Belföldi utazási magazin
1.10 A suttyók visszavágnak
Amerikai vígjáték [ 16|
2.35 Éjjeli randevú 3.05 Pokoli család Amerikai vígjátéksorozat. Égi
sugallat [12] 3.30 Újabb titkok nyomában - Duracell a kutatásért Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat
[12| 3.55 ittHON Belföldi utazási
magazin (ism.) 4.10 AutóMánia

D U N A

5.25 Kárpáti híradó 5.35 Gazdakör
6.00 Reggel 8.00 Kikötő 8.30 Négyzetméter 9.00 Az elnök emberei
Amerikai tévéfilmsorozat 9.45 Az
ételek csodálatos világa 10.20
Derrick Német tévéfilmsorozat
11.30 Kívánságkosár Benne: híradó, időjárás-jelentés, déli harangszó, vers 14.00 Kézjegy Lukáts Andor 14.30 Minoritates Mundi 15.00
Modern művészet 15.30 Dzsingisz
kán öröksége 16.00 Heuréka! Megtaláltam! 16.30 Világunk 17.30 Kikötő 18.00 Híradó, sport, időjárásjelentés 18.30 Váltó 18.40 Mese
18.50 Mulattató múzeum
19.00 Derrick Német tévéfilmsorozat
20.00 Duna Sportaréna
21.00 Tájak, emberek, kalandok
21.45 Híradó
22.10 Közbeszéd
22.35 Az utolsó földművesek
23.50 Látogatás egy égitesten
0.50 Vers 1.00 Himnusz 1.05 Híradó, sport, időjárás-jelentés 1.25
Mese 1.35 Bolygótúz Magyar-szerb
játékfilm 3.25 Élő népzene 3.55 Világunk 4.50 Közbeszéd 5.10 Váltó

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Válaszd a
tudást! - Szegedről 11.05 Századfordító magyarok. Rácz István
(1908-1998) 12.00 Déli harangszó 12.01 A szólás szabadsága
13.00-16.30 Közvetítés a parlament üléséről 16.30 Napnyugta
19.00 Kultúrház 19.25 Esti mese
Marci és a kapitány. Magyar bábfilmsorozat. Hinta-palinta
19.40 Membrán
,
20.05 Híradó este .
20.25 Sporthírek
20.35 Kultúrház
21.00 Filmidő Évadzáró
22.00 Világmozi: Baran
Iráni film
23.35 Záróra
0.20 Bartók 125 0.25 Válaszd a tudást! - Szegedről 2.30 Membrán
2.50 Filmidő Évadzáró 3.45 Kék
fény Bűnügyi magazin |16]
4.40-5.24 Cinecitta Olasz tévéfilmsorozat, 21.

TELIN TV
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.00-19.00 Hangos képújság
19.00 Trend - Repüljünk Szegedről
19.30 Zöld stílus - Kör-nyezetvédelmi magazin 20.30 Fitworld Sportrék
- a Szeged Beton vízilabdacsapata

Alföldi Hírmondó 5.30-22.30-ig
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 Zenés délutáni
magazin
18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok
a
rakm

(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 17.00 Sporttárs
(sportról beszélget Sziszi és Misi
18.00 Reggaeneráció (reggaetörténelem Menelikkel) 20.00
Makacs foltok (test-, lélek- és
egyéb díszítések) 22.00 Vegyes
zene

PlUSZ
Telefon: 62/635-635; SMS:
0 6 3 0 30 30 035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00
Juventus Plusz - Kis Kata 14.00
Rádió Plusz Top 20 - Bende
Gábor 15.00 Sztereó, a kívánságshow - Molnár Balázs és Boki
19.00 ízirájder - Juhász Kund
20.00 Rádió Plusz At Night Alex 22.00-24.00 Rádió Plusz
DJ's At Night

FM95.4^Rádió88
06.00 Cate 88, az édes ébredés
- Tóth Géza, Szalma Emese,
Pilán Éva 10.00 Juice - Száraz
Ferenc 14.00 Szieszta - Nacsa
Norbert 16.00 Kívánságműsor Tóth Péter (tel.: 62/444-088,
SMS: 3 0 3 0 - 3 0 188) 19.00
Szonda - Patkós Attila 20.00

21.15 Mandala - Születés hete,
Kaqun víz 21.45 Arcok Szegedről Kovács Péter

®

városi tea e vi2io
szeged

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 15.00 Csillagszem
15.30 Mesteremberek (Paks) 16.00
Pénzhalász
telefonos
nyereményjáték 17.00 Szemeszter
17.30 Klipek 17.40 Vásárlási
Músorablak 17.55 Szeged napja
2006 18.05 Vadak közelében 12.
rész (ism.) - Elefántok és barátaik
19.00 Szegedi hírek 19.25 Mese
19.30 Aréna 20.00 Zamatos utazások 1. rész-Vietnam (ism.) 20.30
Hírháló - az ország hírei 21.00
Kommandóbázis. Amerikai akciófilm 23.00 Képújság

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Defekt (ifjúsági műsor) 08.20
Reklám 08.25 Híradó 08.35
Színházi magazin 09.00 Képújság
17.00 Szemeszter 17.30 Képújság
18.00 Főcím 18.01 Műsorajánló
18.02 Reklám 18.05 Híradó 18.15
Babapark 2006 18.25 Istók Margit
alapítványi est 19.25 Reklám 19.30
Híradó 19.40 Babapark 2006 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00
Kommandóbázis. Amerikai akciófilm

Q T V

vwr^vakhlrfvsifl

16.00 Vallási műsor
17.00
Gyerekeknek: mesefilm-összeállítás
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Képes Sport 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.30 Zenedoboz 21.25 A Krónika Filmstúdió
filmje 22.30 Híradó 22.45 Nap
kérdése 23.00 Vallási műsor (ism.)
0.00 Képújság

00.00 Képújság 13.00 Teleshop
14.00 Maksavízió 14.30 Irányjelző
15.00
Csillagszem
15.30
Mesteremberek (szerkezetlakatos)
16.00 Pénzhalász. Telefonos
nyereményjáték 17.00 Szemeszter
17.30 Képújság 19.00 Híradó 19.30
Képújság 20.00 Híradó (ism.) 20.30
Hírháló 21.00 Kommandóbázis.
Amerikai
akciófilm
23.00
Mindörökké Júlia! Argentin filmsorozat
Kilátó - Pilán Éva, Péter Árpád
22.00 Bár 88 - Tamás Ákos (Pufi)
és vendégei 00.00-6.00 Csak
zene
Rádió7,„97,6
|Adástelefon: 62/533-777, SMSszám 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.30-tól: a Napraforgóban vendég lesz Ozgyin
Balázs, Kucsora Péter és Gilicze
László az Ifjú Gazdák vásárhelyi
szervezetének képviseletében
12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00
tól óránként hírek 14.30
Humorpercek 15.00- 19.00
Délutáni kívánságműsor 20.15től Hétpróba-kvízest értékes
nyereményekkel 23 órától reggel
6 óráig zenei válogatás. Közben
hajnali 2 és 4 órakor hírösszefoglaló
f l g p g g g
6.00 Reggeli Hangadó. Benne:
7.00 Makó és térsége hírei,
kalendárium, horoszkóp és a nap
témája. Mv.: Kovács Kitti, Tóth
Tibor 10.00 Déli Mozaik. Benne:
közlekedési információk, friss
hírek, és minden, ami érdekes
12.45 Sporthírek Papp Gábor
Józseftől. Mv.: Kunos Ferenc
14.00 Visszapillantó. Az elmúlt
hét legfontosabb eseményeinek
összefoglalója. Mv.: Sípos Mihály
15.00 Kívánságműsor. SMS: 0620220-4444, Tel.: 510-110. Mv.:
Bárdos László 18.00 Napzárta. A
nap híreinek összefoglalója. Mv.:
Papp Gábor József 18.15-től
6.00-ig Makó és a térség legjobb
zenéi, megszakítás nélkül!
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A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata Pécsett elhódította a Magyar Kupát

Ez aztán igazi férfimunka volt!
Vélemények

Folyt a pezsgő, ünnepelt a tömeg a Pick MK-győzelme után a szegedi Széchenyi téren
- Itthon vagyunk - kiáltotta a levegőbe Szente Gábor, amikor a
csapat a pécsi sportcsarnokhoz
érkezett. A küzdőtéren pedig
Herbert arcáról a meghatódottság volt leolvasható. Bár egyik
sem
kapott
játéklehetőséget
edzőjétől, de szombaton Komlón
- a Százhalombattát győzte le a
Pick 29-20-ra - mindketten hoz(16-13)
zájárultak ahhoz, hogy a fináléba
jusson a csapat.
MK-döntő, Pécs, 3500 néző. Vezette: Kékes Cs., Kékes R
Pick Szeged: PULJEZEVICS - BENDÓ 5, DJURKOVICS, PERUNICSICS 3, MEZEI 3, ILYÉS - Megálmodtam a döntőt, de
4, MATICS 1 (1). Csere: KRIVOKAPICS 8 (2), ANDJELKOVICS 6, VADKERTI 2, BERTA, ne kérdezze senki, hogy mi volt a
végeredmény - mondta Kovács
LENDVAY Edző: KOVÁCS PÉTER.
Péter edző.
Veszprém: SOLA-Gulyás, LAZAROV 6 (1), Buday 2 (1), Gál 1, Perez 2, Pásztor 3.
Az biztos, hogy a Pick Szeged
Csere: Tatai (kapus), Iváncsik 6, Lusnyikov, EKLEMOVICS 5, Lapcsevics 1, Myrhol,
nem ijedt meg attól, hogy Lazarov
Tombor 4. Edző: Zdravko Zovko.
a Veszprémnek szerzett vezetést,
Kiállítások: 20, ill. 14 perc. Hétméteresek: 4/3, ill 4/2.
Az eredmény alakulása, 5. perc: 4-1,11. p.: 4-3,22. p.: 10-9,26. p.: 13-10,33. hanem Bendó, Ilyés, Mezei és Krivokapics egy-egy találattal válap.: 16-16,40. p.: 21-20,44. p.: 24-20,51. p.: 27-25,54. p.: 29-25.
Az MK négyes döntő végeredménye: 1. Pick Szeged, 2. MKB Veszprém, 3. Komló, 4. szolt. Felpörgött a Tisza-parti
Százhalombatta. A Magyar Kupa legjobb játékosának Iváncsik Gergőt, míg kapusának együttes, csakúgy, mint a már lassan legendássá váló szegedi játékNenad Puljezevicset választották a jelen lévő szakemberek.
hoz hasonlóan most is minden
egyes jó védekezésnek, támadásnak, gólnak mind a hét játékos
együtt örült. Azonban Eklemovics
két góllal jelezte, hogy a Veszprém
azért nem adja fel.

A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata nyerte a Magyar Kupát. A pécsi
döntőben 32-30-ra verték az ősi riválist, az MKB Veszprém
gárdáját. Mezciék tizenhárom év után hódították el a serleget.

MAGYAR KUPA-DÖNTO

32-30

Puljezevics (balról] és barátja, Matics elérzékenyült a döntő után

- Nem láttam még így játszani
Perunicsicset - állapította meg az
egyik szegedi drukker, miután a
három BL-aranyéremmel dicsekvő játékos úgy küzdött, mint még
Szegeden soha. De a társak sem
maradtak el: magas hőfokon égett
a Pick. Puljezevics pedig a nagyon
lelkes szegedi drukkerek biztatásával egyre jobban hergelte magát, ami bravúrok sorozatában jelentkezett. Azt nem tudni, hogy
Iváncsik megadta-e a szegedi bajnoki döntőn Puljezeviccsel szemben elveszített üveg sörét, amikor
a portás azt mondta, ha belövöd,
én jövök egy sörrel. Akkor nem
lőtte be a válogatott szélső, de
most a 17. percben sem.

MA DÉLUTÁN NÉGY ÓRAKOR BÚCSÚMECCS A SPORTCSARNOKBAN
- Egyszer minden vége szakad, s
Ma délután négy órakor az újszegedi sportcsarnokban a szezon utolsó mérkő- szerintem elérkezett az idő, hogy
zését játssza a Magyar Kupa-győztes Pick Szeged együttese. Kovács Péter le- most elveszítsük a kupát - állapígényei kispályás fociban mérik össze erejüket a szegedi médiaválogatott ellen. totta meg a veszprémi újságTalán a tollforgatók malmára hajthaja a vizet, hogy a Tisza-parti kézilabdások író-kolléga, miután a féüdöt hátegnap sokáig ünnepeltek. Eddig kétszer csatázott egymással a két gárda, és romgólos előnnyel zárta a Pick.
mindkétszer a Pick diadalmaskodott. Tavaly különösen Nenad Puljezevics volt
- Csak a második játékrész eleelemében, a szegedi hálóőr ontotta a gólokat. A nagy kérdés, a frissebb médiajét bírjuk ki. Mert Zdravko mester egészen biztosan leteremti jácsapat képes lesz-e megszerezni az első győzelmét.
tékosait, s akkor azok elkezdenek ész nélkül hajtani - fohász„• l o m b a r d PORSCHE
kodott Rea Attila a szünetben.
SZEGED
Sajnos igaza lett, mert három
góllal nyitott a bajnokcsapat, s
m
16-16 volt az állás. Azonban etz i x e m 2000
től n e m ijedtek meg Andjelkovi*
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csék, s az irányító találatával, va-

Fotók: Segesvári Csaba
lamint Bendó nagyszerű góljával
ismét kettővel vezetett a Szeged.
Aztán újra az ájulás kerülgette a
gyengébb idegzetűeket, amikor
Krivokapics kihagyta a büntetőt,
s egyre, 20-19-re, feljött a Veszprém. Azonban a jobbátlövő méregből javított az előző hibáján,
sőt nem csupán egyszer, hanem
duplázva rezegtette meg Sola hálóját. Majd következett Ilyés és
Vadkerti, s máris négyre nőtt a
bajnoki ezüstérmes előnye.
- Kezdem már elhinni, hogy a
Pické lesz a Magyar Kupa - súgta a
Rádió 88 riportere. Azonban Eklemovics egy duplával figyelmeztette a volt csapattársakat, hogy ne
örüljenek még a sikernek, mert ők
is szeretnék megkaparintani a tró-

H

feát. Mezeiék pedig úgy küzdöttek,
mint akik készek arra, hogy a lelküket is kiadják a sikerért. A drukkerek pedig űzték, hajtották őket.
Amikor pedig 29-25 állt az eredményjelzőn, a veszprémi szurkolóktól átvett „Indul a busz!" kiáltással hozták a csarnok résztvevőinek tudtára: Szeged benyújtotta az
igényét a kupára. A veszprémi
drukkerek pedig nagyon sportszerűtlenül viselkedtek, hiszen elkezdtek mindenféle tárgyat a játéktérre dobálni. Ez azonban nem
hozta zavarba a Tisza-partiakat, s a
tartalékaikat is mozgósították.
Amikor pedig Bendó lövését Sola bár a horvát kapus vitatta - , csak a
gólvonalon túlról húzta vissza, tetemes lett a Szeged előnye. Már a
legpesszimistábbak is elhitték,
hogy 1993 után ismét a Pick SzePUUEZEVICS. A SUPERMAN
ged neve kerül a Magyar Kupára.
A sok nagyszerű szegedi teljesít- Amikor a Kékes fivérek lefújták a
mény közül kiemelkedett Nenad csatát, elszabadult a pokol: PuljePuljezevicsé, aki bravúrjai mellett zevics, aki óriási szerepet vállalt islelkesítette társait, s a szegedi mét a sikerből, felugrott a sajtóaszdrukkereknek is mindig megadta talra, s elkezdte locsolni a pezsgőt
az alaphangot. Nem véletlenül vá- a szegedi drukkerekre. Sajnos enlasztották az MK-döntő legjobb nek áldozata lett az első tudósításom, mert eltűnt az írás!
kapuvédőjének.

Kovács Péter: - Ennél nagyszerűbb búcsút senkinek nem kívánok. Köszönöm a csapatnak ezt
a feledhetetlen délutánt. Az elveszített bajnoki döntőt sikerült
nagyszerű, csupa szív játékkal
elfeledtetni.
Zdravko Zovko: - Csapatom azt
hitte, a nagyon motivált Szeged
ellen elég lesz közepes teljesítmény is. A Szeged győzelmében
nagy szerepet játszott a jó kapusteljesítmény.
Nenad Puljezevics: - Remélem,
hogy a Délmagyar címlapjára kerülök.
Pístrui László: - Tíz éve vártunk egy ilyen nagyszerű sikerre.
Ez is bizonyítja, hogy a megkezdett út: helyes.
Ratko Djurkovics: - Fáj, fáj, de
feledteti a fájdalmat a siker.
Nenad Perunicsics: - Ezt a diadalt éreztem meg a Pick Szegedben még tavaly, amikor Magdeburgban szerepelt a gárda.
Szente Gábor: - Itthon vagyunk!
Milorad Krivokapics: - A csapat és Superman eredménye a
kupagyőzelem.
Bendó Csaba: Mindannyian
nagyon igyekeztünk, és akartuk a
sikert.
Dobozi Iván: - Tudtuk, hogy
nyerünk, ezért elintéztem, hogy
Villányban a Kovács-pincészet
vendégei legyünk.
Ilyés Ferenc apukája tizenkét
székelyudvarhelyi társával zászlóval felszerelkezve drukkolta végig a mérkőzést. Megható volt a
székely szurkolók lelkesedése és
nagyszerű sportemberi magatartása: - Örülünk annak, hogy mi
is szemtanúi lehettünk a fiam
csapatának nagyszerű dicsőségének és biztatásunkkal hozzásegítettük a csapatot a sikerhez
- mondta Ilyés apukája.
- Gratulálok, gratulálok - hadarta Hajnal Csaba, a veszprémi
ügyvezető elnök, s pillanatok
alatt indulást vezényelt csapatának...
SÜLI JÓZSEF

Milorad Krivokapics (labdával) ellenállhatatlan volt a Magyar Kupa-döntőn

A Pick Szeged Zrt. gratulál
a 2006-os év Magyar Kupagyőztes csapatának!
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Önfeledt kézilabda-fieszta Makón

Alonso újabb elsősége
A címvédő és pontversenyben éllovas Fernando Alonso, a Renault
spanyol pilótája nyerte a Forma-l-es autós gyorsasági világbajnokság hetedik futamát, a
monte-carlóí Monacói Nagydíjat.
Második helyen a kolumbiai luan
fíiblo Montoya (McLaren-Mercedes| végzett, a harmadik pedig a
brit Dávid Coulthard (Red Bull Racing) lett. Alonso, aki idei negyedik, pályafutása tizenkettedik sikerét gyűjtötte be, rajt-cél győzelmet aratott. A spanyol versenyző
ezzel a diadallal tovább növelte
előnyét a vb-pontversenyben: tizenegy futammal a vége előtt 64
pontja van, az őt követő német
Michael Schumachernek (Ferrari)
- aki ezúttal ötödik lett - 43.

|g

Alonso remekül repesztett

MTl-fotó

Kosárlabda ünnepe volt Vásárhelyen. A Bodrogi Bau együttese
legyőzte a Veszprém csapatát, és
ez a siker azt jelentette, hogy a
vásárhelyi férfi együttes megnyerte a bajnokságot, és nyolc
év után az NB I A csoportjában
szerepelhet.

Mozgalmas szezont töltött a
sportág második vonalában a
N é m e t h Tbll Makó női kézilabdacsapata. Fél év után még
az is kérdéses volt folytathatja-e
az együttes, vagy szépen „csendben" meghal. De segített a város
és a N é m e t h Toll Kft. így a pokol
tornácáról egyenesen a mennybe, az élvonalba repült a gárda.
A makói sportcsarnokba lépőket
- stílszerűen, mivel a Miskolc
volt az utolsó ellenfél - Edda idézet fogadta: "Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui
előtt, adj erőt, hogy be tudjak
lépni, van hitem a magas falak
előtt."
Ezeket a falakat már lerombolták Bartuczék és beléptek az NB
I-et jelentő kapun. Egy héttel ezelőtt Gyulán 27-21 -re nyertek és
ezzel már megnyerték az NB
I/B-s bajnokságot, az utolsó
meccsen a Németh Toll Makó és
a drukkerek már „csak" ünnepelni akartak és ünnepeltek is.
„Mindenki marad, vállalja az élvonalat, már igazoltunk két játékost a Fradiból és még tárgyalunk négy-öt kézilabdással" - újságolta a találkozó előtt György
Ferenc elnök.
A borsodiak szerettek volna
„belerondítani" a Maros-partiak
örömébe, jól küzdöttek, remekül
tartották magukat. Az első két
gólt ők szerezték, míg az első „élvonalbeli" makói találatra öt percet kellett várni, Zelei jegyezte. A
vezetést a 8. percben (4-3) vette

Nyilas megszerezte 500. p o n t j á t a bajnokságban
Úgy érzem, hogy ma is bebizonyítottuk, hogy megérdemelten
lettünk elsők. Sokat dolgoztunk
ezért. Külön köszönet a szurkolóinknak, az egész idényben
csodálatosak voltak." - értékelt
a gárda legrutinosabbja, Nyilas
István.
És tegyük a szívünkre a kezünket: a játékosok is csodálatosak voltak. Bizony, sok-sok
sportoló példát vehetne róluk.
Tiszta szívből, a kosárlabda szeretetéért játszottak hétről hétre.
Soha sem a cipőjüket küldték fel
játszani, az utolsó leheletükig
hajtottak. Ezért is rajongtak értük a drukkerek. Apropó szurkolók. Jó érzés volt látni, hogy
mennyi fiatal ült a lelátón. Természetesen a régiek közül is sokan ott szorítottak, elég csak a

A GYŐZTES MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYVE
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Pokolból a mennybe

A VEGEREDMENY
Monacói Nagydíj: 1. Alonso (spanyol, Renault), 2. Montoya (kolumbiai, Mctaren-Mercedes), 3. Coulthard (brit Red Bull Racing), 4. Barncbello (brazil, Honda), 5. M. Schumacher (német Ferrari), 6. Físichella (olasz, Renault), 7. Heidfeld
(német BMW-Sauber), 8. R. Schumacher (német Toyota).
Fekete Gabriella a csapata legjobbja volt

A szívük mindig
a kosárlabdáért dobog

Egy győzelem után az embernek
legtöbbször elszorul a torka.
Szombat este Vásárhelyen, a
Hódtói Sportcsarnokban több
száz szurkoló szeme lett könynyes. Könnyes, a boldogságtól. A
pálya közepén táncoló játékosok,
egymás nyakába boruló edzők és
vezetők. Milyen szép a sport!
Örömet okoz kicsinek és nagynak. Felnőttnek és gyereknek
egyaránt.
Egy kiscsapat, most tényleg
naggyá vált. A Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli a 2006/
2007-es bajnoki szezont a legmagasabb, azaz NB I A csoportjában kezdi. A nagyok között.
Rögös út vezetett idáig. Türelemmel és alázattal megvívott
harc volt ez. De micsoda harc!
Csak a nagyok küzdenek így. Pedig Elek András és Czuprák László fiai amatőrök. A munka és az
iskola mellett sportolnak. Magas
szinten. A közönséget, az egyre
népesebb vásárhelyi közönséget
kiszolgálva.
„Persze, hogy vállaljuk! Nem
tehetjük meg a szurkolókkal és a
játékosokkal, hogy ne az A csoportban harcoljunk. Csináljuk
tovább!" - nyilatkozta boldogan
a lefújás után a vásárhelyi kosárlabda életbenntartója, Elek András.
Pedig az utolsó hazai meccset
megkellett nyerni! Egy percig
volt kérdéses. A Bodrogi Bau pillanatok alatt bebizonyította,
hogy az osztály, azaz a B csoport
legjobbja. Robogott a hazai expressz. Amit az első húsz percben
bemutattak a kosársulisok, az
minden igényt kielégített. Még
arra is volt idő, hogy a helyi műsorközlő, Kandó Tamás megünnepeltesse a nézőkkel az idei
szezonban ötszázadik pontját
szerző, Nyilas Istvánt. „Ez az
aranyérem is a szívem csücske.

Bodrogi Bau-Veszprém 87-62 (30-16,21-15,24-12,12-19)
NB I B csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés. Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Vétek, Téczely.
Bodrogi Bau: 0RAH0S 22/6, KOVÁTS 23, NYILAS 17/3, TIGYI 8, KUKLA
12. Csere: ELEK 2, VASS 1, Bodrogi, Böszörményi 2.
Edzők: Elek András, Czuprák László.

II.

S P O R T J A "

Fotó: Tésik Attila

zseniális képességgel megáldott
dr. Borbáth Csabát megemlíteni. Több szegedi kosaras is
rendszeresen átjárt a meccsekre, Búzás Sándor, Molnár András is veregette a fiúk a hátát.
De a Szeviép-Szeged női együttesének két tagja, Pungor Krisztina és Bozoki Bettina is felállva
tapsolt az utolsó két percben. A
harmadik és negyedik negyed
inkább egy kosárlabda-bemutatóra hasonlított. Zsákolások,
hátmögötti passzok, sapkák.
Mindenki bemutatott egyet valamelyik műfajból. Amikor tizenöt másodperccel a vége előtt
Kováts Robi a felhők közül zsákolt egyet, felrobbant a csarnok.
Méltó befejezése volt a találkozónak. Ezután percegik zúgott a
„Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!"
kiáltás. Majd kezdődött az
örömünnep. Durrantak a pezsgők, táncoltak a játékosok. Boldog volt mindenki. Bravó fiúk!
Ez egy szép este volt. Nyolc év
után újból irány az A csoport!
Egy kiscsapat nagy attrakciójával zárult az idei küzdelem.
Aranyérmes lett a Bodrogi Bau
Vásárhelyi Kosársuli.
SÜLI RÓBERT

Döntős
az Albacomp
A címvédő Atomerőmű után az
Albacomp jutott be a férfi kosárlabda NB I fináléjába, miután az
elődöntő utolsó mérkőzésén magabiztosan nyert a vendég Pécs
ellen.
Elődöntő, 5. mérkőzés: Albacomp-PVSK Pécs-EXPO 93-68
(28-13, 20-19, 24-16, 21-20)
A párharcot 3:2-es összesítéssel az Albacomp nyerte.
A döntősorozat szerdán kezdődik Pakson.

Roland
Garros
A világelső és első helyen kiemelt
svájci Federer biztosan nyert az argentin Hartfield ellen a francia nyűt
teniszbajnokság nyitónapján.
Eredmények, 1. forduló, férfiak: Federer (svájci, l.)-Hartfield
(argentin) 7:5, 7:6 (7-2), 6:2,
Robredo (spanyol, 7.)-Zib (cseh)
6:4,
6:2,
6:2,
Henman
(brit)-Carlsen (dán) 6:3, 6:4, 4:6,
6:4.
Nők:
Szafina
(orosz,
14.)-Zvonarjova (orosz) 6:3, 7:5

át a piros-fehér alakulat és végül
29-24-re győzött. Zúgott a „Bajnokcsapat, bajnokcsapat!" - rigmus.
- Jó érzés, hogy újra élvonalbeli
együttese van Makónak - mondta még a szünetben
Stenszky
Miklós, aki hatvanas években a
város első NB l-es női együttesének volt a trénere. - A mi időnkben még más világ volt, mindenki amatőrként, munka és tanulás mellett játszott. Ma már profizmus van, de bízunk benne,
hogy a lányok a legjobbak közt is
helytállnak.
- Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk és együtt ünnepelhetünk
a csapattal - árulta el Kurainé
Kalász Ilona, egykori NB l-es játékos. - Az élvonalhoz erősíteni
kell, de most ne ezzel törődjünk,
gratulálunk a lányoknak!
- Mindenhová elkísértük a
csapatot - újságolta lelkendezve
az egyik B közepes - és igyekeztünk hazai hangulatot varázsolni. A zenekarunk ma is jól szól
és figyeljék meg: egy perccel a lefújás előtt már fél lábbal a pályán
leszünk „csőre töltött" pezsgőkkel.
így is történt, és az játékos, aki
nem szedte elég gyorsan a lábát,
alaposan elázott. „Fantasztikus
érzés, nagyon jó egy ilyen csapatot támogatni. Hogy kikkel erősítünk? Ez nem az én dolgom, hanem a menedzsmentté és a vezetőedzőié, ebbe nem tudok és
nem is akarok beleszólni." - közölte Németh Sándor, a főszpon-

Fotó: Schmidt Andrea
zor Németh Toll Kft. ügyvezető
igazgatója.
A pezsgőfolyamból
Baunok
Bernadettet sikerült kimenteni:
„Nagyon boldogok vagyunk, jó a
csapatunk és nemcsak a pályán,
azonkívül igazi közösséget alkotunk. Ez döntő volt. Sokat köszönhetünk György Ferencnek
és edzőnknek, Száva Flóriánnak.
- Ez mérkőzés méltó befejezése
volt az évadnak - mondta megszólított szakember. - Köszönöm
mindenkinek, aki segített célunk, álmunk valóra váltásában.
Jöhet az NBI!
De előtte még a záróvacsora.
Kézilabdát formázó tortával, önfeledt tánccal, virágcsokrokkal,
szarvaspörkölttel, a „We are the
champions" nótával, mosollyal
és a lelkes, a kaja közben is fantasztikus hangulatot teremtő B
középpel. így mulat egy bajnok,
ha makói.
IMRE PÉTER
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A MECCS SZÁMOKBAN
Jegyzőkönyv: Németh Toll Makő-Miskolci
VSSC
29-24
(16-13). NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Makó, városi
sportcsarnok. 500 néző. Vezette:
Kocsmáros, Nagy. Németh Toll
Makó: KLEMBUCZ - Hegyi 2, ZELEI 6, Csendes 2, FEKETE 6, BARTUCZ 9 (2). Baunok 2. Csere: Kozserán K. (kapus), Erdei 1, Nagy
G., Nagy A., Kürti R, Szebehelyi,
Rozsnyai 1 (1). Edző: Száva Flórián.

Szegedi tánclépések
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ismét hatalmas sikert aratott a szurkolók körében a Szőke Tisza nemzetközi táncverseny. A lelkes nézők megtöltötték az újszegedi sportcsarnokot a felújítás utáni hatodik viadal alkalmából. A délutáni pontszerző viadalokra 85, míg az esti nemzetközi eseményre és gálára 25
pár nevezett. A nap fénypontjának számító esti Szőke Tisza verseny
standard kategóriájában a kisteleki Zsom, Vozár kettős a tavalyi negyedik helyet cserélte fel az elsővel, míg a latin táncokban címvédés történt: a szegedi Faluvégi és Tóth mindenkit megelőzve nyert.
- Meglepődtem, de jólesett, hogy ennyien kilátogattak a viadalra. A
nézők a kicsiknek éppúgy tapsoltak és őrjöngtek, mint a felnőtteknek
- nyilatkozta a rendező szegedi Papíron SC VTK oktatója, az esemény
egyik szervezője, Zsilák
Zsuzsanna.
MEGYEI ÉRMEK
A megyei párok eredményei, Szőke Tisza nemzetközi verseny, standard táncok:
1. Zsom Olivér, Vozár Boglárka (Pro-Art Kistelek), 2. Gilicze László, Kovalik Zsófia (Pro-Art). Latin-amerikai táncok: 1. Faluvégi András, Tóth Orsolya (Papíron
SC Szeged), 2. Gilicze, Kovalik.
Pontszerző versenyek, felnőttek, standard, 0: 1. Széli József, Benedek Eszter
(Pro-Art). C: 1. Lehoczky György Katona Rita (Pro-Art), 3. Schwarz Péter, Zsíros
Gabriella (Szilver TSE Szentes). B: 2. Fáskerti Zsolt Ocsovszky Eszter (Papíron SC),
3. Bacsa Tamás, Deák Csilla (Szilver TSE). Ifik, B: 1. Nagy Gergő, Horváth Alexandra
(Szilver TSE), 2. Rúzsa Viktor, Köles Vanessza (Pro-Art). Latin táncok, felnőttek, C:
3. Komcsek Bálint Zsapka Andrea (Szarvas, Szilver TSE). Ifi B: 2. Nagy G„ Horváth
A., 3. Schwarz, Zsíros. Gyermekek, aranyérmesek junior I. és II. korosztályban:
Koplándi, Szőke; Balogh B., Darabos D. (mindkettő szentesi Switel); Bojtos, Kormos;
Széli, Kapás; Erdélyi, Kósa; Újvári, Uhrik (mind Papíron SC). Ezüstérmesek gyermek
ll-ben: Vilmányi, Zónai (Papíron); Szerencsés, Péterii (Flamenco Szeged). Bronzérmesek, felnőttek: Nagyiván, Rostás (Papíron); gyermek II. és junior I.: Kánvási,
Vincze; Mihály Darabos V (mindkettő Switel). Koplándi, Szőke.
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Negyvenkét gólt termeltek a csapatok

Bajnok lett a Csongrád

A sötét m e z e s Makó kikapott a Szőregtől

LABDARUGÓ MEGYEI 1.0.
A labdarúgó megyei I. osztályban eldőlt a bajnoki c í m sorsa,
az otthon győztes Csongrádi Tiszaparti SE bezsebelte az aranyat és ezzel kiharcolta az N B
III-ba kerülést. A hétvégi forduló jobbára a hazai csapatok
sikerét hozta, o t t h o n nyert a
tavasszal m e n e t e l ő Újszentiván, a Röszke, a Kiszombor, a
Sándorfalva és a már citált
Csongrád. A két döntetlen közül ki kell emelni a csanádpalotait, a hátsó régióban tanyázó házigazdák pontot raboltak a Tisza Volán SC-Szcviéptől.
Idegenben a Szőreg és a Kiskundorozsma győzött.
TUDÓSÍTÓINKTÓL
ÚJSZENTIVÁN—TÁRKÁNY
AUTÓHÁZ-TÁPÉ 4-1 (0-1)
Újszentiván, 100 néző. Vezette: Fajkusz.
Újszentiván: Szénási - Borbás, Farkas,
Békési (Adelhardt), Rau, Hriczkó (Drágity), Dóra, Illés, Jaksa, Kiss, Székely.
Edző: Szalai István.
Tápé: Bagdi - Vastag, Király, Tímár, Deák (Veres), Kurucsai, Márki, Ábrahám,
Farsang, Völgyi, Révész (Varga). Edző:
Kozma György.
Gólszerzők: Dóra (2), Jaksa (2), ill. Völgyi.
Jók: mindenki, ill. Ábrahám, Völgyi.
Ifjúságiak: Újszentiván—Tárkány Autóház-Tápé 8-1
CSANÁDPALOTA-TISZA VOLÁN
SC-SZEVIÉP l - l (1-0)
Csanádpalota, 200 néző. Vezette: Zsurka.
Csanádpalota: Juhász-Nagy - Zlelbauer,
Szebehelyi, Halász, Zádori, Csókás (Nyári), Erdélyi Cs., Molnár, Erdélyi M. (Kábái), Kiss Z„ Nagy T. Edző: Magyar Tibor.
Tisza Volán SC: Kispéter - Kreizler, Vida
(Frank), Dargó, Dlusztus A., Annus, Vastag, Szélpál (Füle), Kököny (Tweneboah),
Sziegl, Harmos. Edző: Vágó Attila.
Gólszerzők: Erdélyi Cs. (1 l-esből), ill.
Füle.
Jók: Juhász-Nagy, Nagy T„ Szebehelyi,
Erdélyi M., Halász, ill. senki.
Ifjúságiak: Csanádpalota-Tisza Volán
SC-Szeviép 0-3
SÁNDORFALVA-BALÁSTYA-LUBICKA
4-2 (2-2)
Sándorfalva, 300 néző. Vezette: Wittmann.
Sándorfalva: Maszlag - Pállnkó, Szabó
T„ Antal, Bozó (Nagy), Szabó N. (Nikolényi), Szűcs (Körmendi), Radics, Kiss, Bitó R„ Takács. Edző: Széli József.

Fotó: Schmidt Andrea

Balástya-Lubicka: Dobó - Koncz, Bitó
A. (Fábián), Rácz, Zámbori, Kovács,
Szélpál (Csamangó), Krisztin (Döme), dr.
Szőke, Tóth, Gémes. Edző: Tóth Ákos.
Gólszerzők: Szűcs, Szabó N„ Kiss, Takács, ill. Zámbori, dr. Szőke.
Jók: mindenki, ill. Zámbori, Kovács, dr.
Szőke, Tóth.
Ifjúságiak: Sándorfalva—Balástya-Lubicka 2-0
CSONGRÁDI TISZAPART SE-DESZK
3-1 ( l - l )
Csongrád, 400 néző. Vezette: Barta.
Csongrád: Palatinusz - Forgó, Szabó I.
A., Ruzsinszki, Kozma (Lovas), Pálfi
(Szabó II. A), Korom, Szabados. Somodi,
Bagi, Bertók (Busa). Edző: Kurucz István.
Deszk: Nemes - Farkas, Juhász, Szilágyi
(Kiss), Kószó, Palotás, Marjanucz (Dobránszki), Sztán, Besenyei, Papp, Bacsa.
Edző: Kozma Zoltán.
Gólszerzők: Bagi, Korom, Ruzsinszki, ill.
Sztán.
Kiállítva: Papp.
Jók: mindenki, ill. Kószó, Sztán, Bacsa.
Ifjúságiak: Csongrádi Tiszapart
SE-Deszk 8-0

si, Rakity, Kerekes, Horváth, Gabnai (Botlik). Edző: Botlik Róbert.
Szőreg: Kadnár - dr. Török, Jankó, Tóth
T„ Csigér (Kéri), Tóth J., Gonda (Kucsera), Tóth A., Bodó, Csikós, Balla. Edző:
Kőhalmi István.
Gólszerzők: Balla (2), Csikós.
Jók: senki, III. mindenki.
Ifjúságiak: Makói Spartacus-Szőreg 1-0
KISTELEK-SZVSE l - l (0-1)
Kistelek, 200 néző. Vezette: Tanács.
Kistelek: Keresztes - Piacsek, Molnár,
Rácz, Bakonyi, Béres (Kanalas), Hegedűs
F., Kiss, Kispál (Rostás), Koncz M., Majoros (Hegedűs Cs ). Edző: Kispál Csaba.
SZVSE: Tombácz - Simon, Szélpál, Tordasi, Váczi (Túróczi), Bosánszki, Gyimesi, Mészáros, Szécsényi, Süli, Bubori
(Szekeres). Edző: Paksi Péter.
Gólszerzők: Hegedűs F., ill. Bubori.
Jók: Molnár, Kiss, Koncz, ill. Tombácz,
Bosánszki, Süli.
Ifjúságiak: Kistelek—SZVSE 4-0

ÁSOTTHALOM-KISKUNDOROZSMA
3-5 (1-3)
Ásotthalom, 300 néző. Vezette: Tóth G.
Ásotthalom: Baranyás - Baka, Gantner,
Fődi, Szlobodnyik, Barbócz, Brakszatórisz
RÖSZKE-GYÁLARÉT 5-1 (0-0)
(Jakus), Püspöki, Bokányi Á„ Tóth-Szeles
T. (Virág), Rasztik. Edző: Hevesi Tibor,
Röszke, 200 néző. Vezette: Fodor L.
Röszke: Brunczvik - Kovács, Szűcs (Hű- Gyenge Balázs.
vös), Papdi Sz., Szügyi, Takács, SzécséKiskundorozsma: Keresztúri - Tombácz,
nyi, Tanács, Barna, Papdi Cs., Süli P
Kiss A., Cseh, Ottlik, Kiss Z„ Fazekas,
Edzők: Kemenes Zoltán, Cs. Tóth Zoltán. Csányi, Luczás (Magyar), Kordás, Szabó
Gyálarét: Szűcs - Fejsze, Horváth, Szi(Makra). Edző: Ottlik Sándor.
geti, Illés, Hegyesi, Simon (Beleznai),
Gólszerzők: Püspöki, Rasztik (2), ill.
Szőri, Vér, Zsikó, Siha. Edző: Sahin-Tóth
Csányi (2), Szabó (2), Cseh.
Dezső..
Kiállítva: Cseh.
Jók: senki, ill. mindenki.
Gólszerzők: Szécsényi (2, egyet 1 l-esből), Szügyi, Barna, Papdi Cs., ill. Beleznai. Ifjúságiak: Ásotthalom-Kiskundorozsma
8-0
Kiállítva: Szűcs (Gyálarét).
Jók: mindenki, Szécsényi (a mezőny legjobbja), ill. Hegyesi, Vér, Siha.
A BAJNOKSAG ÁLLASA
Ifjúságiak: Röszke—Gyálarét 1-3
1. Csongrád
32 23 7 2 86- 33 76
2. Balástya*
32 22 4 6 94- 41 69
KISZ0MB0R-B0RDÁNY 3-2 (2-2)
3. Tisza Volán
32 20 7 5 77- 33 67
Kiszombor, 200 néző. Vezette: Csöngető.
4. kiszombor
32 19 5 8 77- 50 62
Kiszombor: Ábrahám - Kalmár, dr. Krá5. Sándorfalva
32 19 4 9 97- 46 61
nitz, Horváth, Csonka, Fancsali (Csizma6. Újszentiván
32 16 7 9 70- 54 55
dia), Martonosi, Rácz, Tézsla, Molnár,
7. Röszke
32 12 10 10 73- 59 46
Szűcs. Edző: Lehota István.
8. SZVSE*
32 14 5 13 40- 45 46
Bordány: Győri - Horváth, Gábor, Szűcs, 9. Gyálarét
32 12 6 14 71- 65 42
Sádt, Laszk, László, Füleki, Miklós, Mer10. Ásotthalom
32 10 8 14 59- 74 38
lei. Edző: Daru Sándor.
11. kistelek
32 11 2 19 75- 92 35
Gólszerzők: Molnár, Horváth, dr. Kránitz, 12. kiskundorozsma 32 10 4 18 46- 63 34
III. Laszk. László.
13.Tápé*
32 11 4 17 66- 88 34
Jók: Kalmár, dr. Kránitz, Molnár, ill.
14. Szóreg*
32 10 6 16 4 2 - 69 33
Laszk, László, Miklós.
15. Bordány*
32 8 6 18 48 - 76 29
Ifjúságiak: Kiszombor-Bordány 2-0
16. Makó
32 8 4 20 48 - 95 28
17. Csanádpalota
32 7 6 19 37 - 78 27
MAKÓI SPARTACUS-SZŐREG
18. Deszk
32 4 9 19 43 - 98 21
0-3 (0-2)
*A Balástyától, a CsanádpaloMakó, 100 néző. Vezette: Somodi J.
tától és az SZVSE-től l - l , a TáMakó: Komáromi - Papp, Kópiás (Dápétól és a Szőregtől 3 - 3 pont levid), Ravasz, Dömötör, Galambosi, Tama- vonva.

Haller Ákosék ezüstérmesek
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Haller Ákos, Pető Tibor (Démász-Szeged, Vác)
kétpárevezős egység r e m e k versenyzéssel a m á s o dik helyen végzett a Világkupa-sorozat idei első,
m ü n c h e n i viadalán. A 2 0 0 4 óta először újra együtt
versenyző, kétszeres világbajnok (2001, 2002) d u ó
a magyar küldöttség tagjai közül egyedüliként ju-

tott az A döntőbe, tehát a legjobb hat közé. A fináléban aztán jól kezdtek, a táv feléig a h a r m a d i k - n e gyedik helyen haladtak, m a j d nagyszerű hajrával,
rendkívül szoros befutóval megelőzték a franciák
fokozatos fáradó, m á s o d i k s z á m ű egységét, és a ném e t Rene Bertram, Róbert Sens kettős m ö g ö t t
e z ü s t é r m e s k é n t értek a célba, azaz szenzációsan sikerült a visszatérésük a nemzetközi mezőnybe.

HETFO, 2006. MÁJUS 29.

S P O R T J A "

Már érmes az Algyő
A labdarúgó N B III Alföld csoportjában az Algyő
és a HFC is 2-0-ra nyert.

Gólszerzők: Szűcs (1 l-esből), Bernáth (11-esből).
Kiállítva: Gilán, Magyar.
Két gól, két 11 -es, két kiállítás: nagyjából így foglalALGYŐ-ÖRKÉNY 2-0 (1-0)
h a t ó össze a mérkőzés. A 18. percben Gilán ü t ö t t e
el Bernáthot, a b ü n t e t ő t Szűcs értékesítette, m a j d a
Algyő 200 néző. Vezette: Hegedűs.
Algyő: Dénes - Vass, Kothencz, Varga F„ Krucsó - Retek, Sipos, 45. percben Magyar az erőszakos B e r n á t h o t lerántotta, ez is 1 l - e s és kiállítás. A sértett Bernáth m a Varga N„ Daróczi (Végh) - Tóth Á. (Lele), Katona (Fekete).
gabiztos volt, 0 - 2 . A szünet u t á n a kettős emberEdző: Lóczi István.
Örkény: Fűz - Batta, Kovács T„ Tusa, Ulicska (Somogyi) - Tóth előnnyel n e m t u d o t t m i t kezdeni a vendéggárda.
L., Boda (Veres), Szécsi, Makovi - Horváth N„ Vég. Edző: Pintér
Kolozsvári János: - Végre idegenben is nyerni
Sándor.
tudtunk.
Jók: Varró, ill. Talmácsi, Keller.
Gólszerzők: Katona, Retek.
Tbvábbi eredmények: Gyula-Sarkadkeresztűr
Egyszerű v o l t a m e c c s k é p l e t e : az Ö r k é n y n e m
0 - 2 , Békéscsaba-Mezőtúr 4 - 0 , T ű r k e v e - S z o l n o k
a k a r t s e m m i t s e m , c s a k e g y e t l e n p o n t o t , az
O-O, Cegléd-Tápiógyörgye 3 - 1 , Szarvas-Dabas
Algyő p e d i g i g y e k e z e t t b e g y ű j t e n i a h á r o m
0 - 4 , szabadnapos:
Kiskunhalas.
p o n t o t . Ez a t ö r e k v é s e a 4 0 . p e r c b e n i n d u l t el
m e g f e l e l ő i r á n y b a : Vass c s e l s o r o z a t a , m a j d bea d á s a u t á n Katona
bólintott a kapuba, l-O.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
Dénes c s a k a h a z a a d á s o k n á l a v a t k o z o t t k ö z b e ,
1. Békéscsaba
25 18 5 2 58 - 16 59
a m e z é t t a l á n ki s e m k e l l e t t m o s n i . A 86. perc26 16 3 7 45 - 27 51
2. Algyő
b e n Varga N. u g r a t t a ki Reteket,
aki k i l ő t t e a
3. Szolnoki S.
25 13 6 6 50 - 33 45
jobb a l s ó t , 2 - 0 .
4. Kiskunhalas
25 12 5 8 38 - 28 41
Lóczi István: - Magabiztos sikerünkkel
kézzel5. Monor
25 11 6 8 38 - 30 39
fogható közelségbe került az érem.
6. Dabas
25 11 3 11 48 - 42 36
Jók: Kothencz, Sipos, Retek, Vass, ill. Kovács T.
7. Túrkeve
26 10 6 10 32 - 32 36
8. Cegléd
26 9 7 10 34 - 33 34
M0N0R-HFC 0-2 (0-2)
9. HFC
25 10 4 11 33 - 39 34
Monor, 100 néző. Vezette: Filus.
10. Gyula
25 11 1 13 33 - 42 34
Monor: Gilán - Kinder, Bokros S., Zila, Kerepeczky - Boros,
11. Mezőtúr
25 9 4 12 40 - 46 31
Varró, Malik (Kalocsai), Magyar - Maka (Szuda), Halgas. Edző:
12. Örkény
25 9 4 12 26 - 35 31
Varga Károly.
13. Szarvas
25 7 5 13 36 - 58 26
HFC: Bíró - Talmácsi, Dálnaki, Pécsek, Keller - Mészáros (Mu14. Tápiógyörgye
25 5 5 15 30 - 48 20
csi), Antal, Nagy A. (Gyenes), Marton B. - Bernáth, Szűcs (Bor15. Sarkadkeresztúr
25 4 4 17 26 - 51 16
bás P). Edző: Kolozsvári János.
M. J.

Megvan a két feljutó
LABDARUGÓ MEGYEI 11.0.
A labdarúgó megyei II. osztály
hétvégi fordulója ötvenszázalékos eredményt hozott. O t t h o n
nyert a Szegvár és a Mórahalom,
utóbbi és a M i n d s z e n t (szabadnapos volt a hét végén) már
feljutott az első osztályba. D ö n tetlen és vereség is két-két találkozón született, idegenből az
Apátfalva és az Universitas SE
rabolta el mindhárom pontot.
TUDÓSÍTÓINKTÓL
MÓRAHALOM-CSANYTELEK 3-0 (2-0)
Mórahalom, 100 néző. Vezette: Hegyesi.
Mórahalom: Bubori - Dobó (Jójárt), Laczi N., Malmos (Várkonyi), Laczi Z., Major, Nyári, Szentesi (Csala), Szél (Nagy),
Patarcic, Bálint. Játékos-edző: Major
László.
Csanytelek: Mészáros Z. - Kovács (Bartus), Mészáros D., Varga, Gyapjas, Gyöngyi, Gémes, Gál, Urbácsik, Magyar (Tábith), Bátki M. (Bátki B.). Edző: Dósa
Rácz Pál.
Gólszerzők: Szentesi, Nyári, Patarcic.
Kiállítva: Urbácsik.
Jók: mindenki, III. senki.
Ifjúságiak: Mórahalom—Apátfalva 5-0
ÚJSZEGEDI TC-SZENTESI KINIZSI
2-2 (0-1)

Sz eged, Kertész utcai pálya, 100 néző.
Vezette: Tóth.
UTC: Pálfy - Péczely Cs., Takács (Hágelmann T.), Molnár, Csonka, Daróczi (Kakuszi), Fekete (Polyák), Szántó, Hágelmann
Zs. (Péczely Gy.), Kővári, Polyák. Edző:
Hágelmann Endre.
Szentesi Kinizsi: Miskolczi - Bajusz
(Bakai), Páger, Lakatos, Pataki (Pengő),

Varga (Hidas), Katona, Szabó A., Törőcsik, Szabó L., Birkás. Edző: Bozóki Zoltán.
Gólszerzők: Polyák, Csonka (11-esből),
ill. Katona, Törőcsik.
Jók: Takács, Molnár, Polyák, Daróczi, ill.
Birkás, Pataki.
Ifjúságiak: Újszegedi TC-Szentesi Kinizsi
1-5
SZEGVÁR-FÁBIÁNSEBESTYÉN
5-4 (3-1)
Szegvár, 150 néző. Vezette: Sipos T.
Szegvár: Juhász - Tóth, Szűcs, Dobai
(Tolnai), Bujdosó, Bubor, Bagi, Gémes,
Oláh (Blahó), Bárány (Bakó), Muzsik.
Edző: Szécsényi András.
Fábiánsebestyén: Varga-Dudás Orosz, Horváth (Szivák), Pető, Bodzás,
Györgyi, Balla, Verők (Vollár), Gránitz,
Nagy, Grósz. Edző: Kiss Zoltán.
Gólszerzők: Bárány (3), Muzsik, Szűcs,
III. Orosz, Bodzás, Gránitz, Nagy.
Jók: mindenki, ill. Györgyi, Verók, Orosz.
Ifjúságiak: Szegvár-Fábiánsebestyén
5-0
TÖMÖRKÉNY-UNIVERSITAS SE
1 - 2 (0-1)
Tömörkény, 100 néző. Vezette: Patyi.
Tömörkény: Koós - Kormos, Póth, Túri
J„ Bori (Sallai), Lakner, Túri B. (Bartucz),
Ormándi (Koncz), Dombi, Földesi (Potor),
Kasza. Edzők: Mészáros Ferenc, Tóth
Csaba.
Universitas SE: Seres - Fecskó, Lukács,
Kaliczka, Ávár, Szélpál (Vass), Hacker
(Csurgó), Kószó (Csörögi), Frank, Papp,
Csillag. Edző: dr. Miskolczi József.
Gólszerzők: Kormos (11-esből), ill. Csillag, Hacker.
Jók: Kormos, Túri J„ Dombi, ill. Csillag,
Seres, Hacker.
SZÉKKUTAS-NAGYMÁGOCS l - l (0-0)
Székkutas, 250 néző. Vezette: Forgó.

Székkutas: Kovács - Gulyás, Kiss J„
Papp (Héjjá), Horváth G„ Horváth Z„
Medve, Lászlai (Lázár), Kis Á. (Makó),
Forrai S„ Barna. Edző: dr. Bálint László.
Nagymágocs: Soós - Sándor, Magyar L„
Magyar Z. (Fazekas), Tóth I. (Szűcs),
Tóth E. (Kovács), Makai, Sándor, Markovics I., Gulyás, Markovics N. Edző: Györgyi István.
Gólszerzők: Horváth Z. (11-esből), ill.
Magyar Z.
Jók: Kiss J., Medve, Lászlai, Kovács, ill.
Makai. Magyar Z.
Ifjúságiak: Székkutas-Nagymágocs l - l .
KÁROLYI-SZIGET DSE-APÁTFALVA 2-3
SZABADNAPOS: MINDSZENT
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Mindszent*
24 19 3 2 90- 27 59
2. Mórahalom
24 16 4 4 59- 35 52
3. Székkutas*
24 11 9 4 39- 25 41
4. Nagymágocs
24 11 6 7 52- 43 41
5. Szentesi Kinizsi
24 10 7 7 52- 41 37
6. Apátfalva*
23 11 4 8 41- 37 34
7. Universitas
24 11 1 12 47- 49 34
8. Tömörkény*
24 9 7 8 46- 32 31
9. Károlyi-Sziget*
24 9 3 12 51- 59 30
10. Csanytelek
24 6 6 12 31- 56 26
11. Szegvár*
24 6 6 12 39 - 61 23
12. UTC
24 5 6 13 28- 42 21
13. Fábiánsebestyén* 23 4 7 12 43 - 57 18
14. Szentmibály
0 0 0 0 0- 0 0
A Szentmihályt kizárták, eredményeit törölték, az ellenfeleivel
elért eredményeit meghagyták,
illetve a Csanytelek, a Székkutas, a Nagymágocs és a Mindszent u t á n a jövőben O-O-val
megkapják a h á r o m pontot.
A Mindszenttől, a T ö m ö r kénytől, a Károlyitól, az Apátfalvától és a Székkutastól 3 - 3 , a
Szegvártól és a Fábiánsebestyéntől l - l b ü n t e t ő p o n t levonva.

Sztárok az angoloknál TotónyereMUNKATÁRSUNKTÓL
A tervek szerint a lehető legerősebb összeállításban küldi pályára csapatát kedden Manchesterben, a magyarok ellen Sven-Göran Eriksson, a j ú n i u s 9-én kezdődő németországi labdarúgó-világbajnokságra készülő angol válogatott szövetségi kapitánya.
A keddi és a szombati, Jamaica
elleni meccsen, valamint a csoporttalálkozókon természetesen
n e m játszhat Wayne Rooney, aki
lábközépcsonttörése u t á n lábadozik. A Manchester United nyilvánosságra hozta a csatár röntgenjének eredményeit. A klub közleménye szerint a játékos felépülése
a tervezettnek megfelelő ü t e m b e n
halad. Június 14-én, azaz négy
nappal az első, Paraguay elleni

csoportmérkőzés u t á n Rooney ism é t Manchesterbe repül, hogy
újabb röntgenfelvételt készítsenek a törött lábfejéről.
A helyén várhatóan
Peter
Crouch (FC Liverpool) szerepel
majd, a másik csatár Michael
Owen (Newcastle United) lesz. A
középpályán a csapatkapitány
Dávid Beckham
(Real Madrid)
mellett Frank Lampard (Chelsea),
Steven Gerrard (Liverpool) és /oe
Colé (Chelsea) jut szerephez, míg
a kapus Paul Robinson (Tottenh a m Hotspur) előtt Gary Neville,
Rio Ferdinánd (mindkettő Manchester United), Sol Campbell és
Ashley Colé (mindkettő Arsenal)
alkotja m a j d a védelmet.
A m a n c h e s t e r i találkozó holn a p magyar idő szerint 2 1 . 0 5
órakor kezdődik.

mények

BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 21. fogadási h é t nyereményei a jövedelemadó levonása u t á n a következők:
13 plusz egy és 13 találatos
szelvény n e m volt. A 12 találatosok (4 darab) 5 0 0 ezer 437, a
1 l - e s e k (111 darab) 18 ezer 34,
a 10 találatos szelvények (901
darab) pedig 3 7 0 3 f o r i n t o t érnek. A helyes tipposzlop a következő: 2, 2, 1 ; X , 1, X; X, 1, 1;
X, 2, 1, 2; X.
A góltotón 6 találatos szelvény
n e m volt. Az 5 tálálatosokra (11
darab) 9875, a 4-esekre (82 darabl pedig 1987 forintot fizetnek.

•
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Vasas: viszlát élvonal
KAPOSVÁR-VASAS 4-1 (1-0)
Kaposvár, 2000 néző. Vezette: Kassai.
Gólszerzők: Vasziljevics (19.), Kriston
(47., 49), Alves (71.), ill. Gyánó (74.).

LABDARÚGÓ N B I
A Pápa mellett a Vasas is kiesett
a labdarúgó Borsodi Ligából. Az
aranyéremért dúló csatából kiszállt a Fehérvár, a kérdés csak
az: Újpest vagy Debrecen?
A Sopron ellen csak ikszelni tudó
Fehérvár lemondhatott aranyálmairól. A trióból duó maradt: a
Debrecen a Bozsik-stadionban,
az Újpest pedig Győrben hozta a
kötelezőt, a győzelmet. Amenynyiben a lilák vasárnap három
pontot szereznek a Fehérvárral
szemben, 1998 után megint bajnokok lesznek.
Egy héttel korábban a Pápa számára zárult be a kör az NB I-ben,
most pedig a Vasas játékosai élték
meg a kiesés negatív élményét.
Nem is valók oda, ezt Kaposváron
is fényesen bizonyították. Urbán
Flórián edző úgy még nem örült
vereségnek, mint most, a Zalaegerszeg ellen. Mivel a nagy vetélytárs Vasas is alulmaradt, eldőlt
a párharc csapata, a REAC javára.
Eredmények:

A

D É L

S

II.

P O R T J A "

Ez nem a Makó FC napja volt

Továbbra is mumus a Barcika
LABDARÚGÓ NB II

ZTE-REAC 3-0 (2-0)
Zalaegerszeg, 2200 néző. Vezette: Bede.
Gólszerzők: Sebők J. (6.), Józsi (12., 72.).

A labdarúgó NB I I keleti csoportjának utolsó előtti fordulójában nem sikerült szépen búcsúznia közönségétől a tavasz
sikercsapatának, a Makónak.
Akárcsak ősszel, most is 4-O-ra
nyert a Kazincbarcika.

PÁPA-PÉCS 3-1 (0-0)
Pápa, 2000 néző. Vezette: Mészáros.
Gólszerzők: Lipták (63., 88 ), Honma
(91.), ill.Jevdovics (73.).
GYŐR-ÚJPEST 2-5 (1-2)
Győr, 4000 néző. Vezette: Vad II.
Gólszerzők: Vincze 0. (40), Szabó Zs.
(53.), ill. Tisza (6.), Rajczi (36.), Tóth N.
(54.), Cariati (70.), Vaskó (78.).
Kiállítva: Cariati (90. - Újpest).

A BAJNOKSAG ALLASA
1. Újpest
29 20 5 4 73- 34 65
2. Debrecen
29 19 8 2 65- 33 65
2918 7 4 49- 23 61
3. Fehérvár
4. MTK
2918 6 5 64- 3160
29 10 10 9 42- 37 40
5. Ferencváros
2910 811 43- 44 38
6. Tatabánya
7. Diósgyőr
2910 613 32- 43 36
29 9 812 46- 49 35
8. Gyér
9. Sopron
29 9 7 13 38- 38 34
29 9 7 13 42- 47 34
10. Zalaegerszeg
11. Kaposvár
29 9 713 32- 4134
12. Honvéd
29 8 912 32- 49 33
HONVÉD-DEBRECEN 0-1 (0-1)
29 8 813 37- 4132
13. Pécs
Budapest, Bozsik-stadion, 2000 néző.
29 7 517 30- 56 26
14. REAC
Vezette: Hanacsek.
29 5 717 29- 72 22
Gólszerző: Bogdanovics (12. - 1 l-esből). 15. Pápa
16. Vasas
28 4 10 15 30- 46 22
FEHÉRVÁR-SOPRON 2-2 (l-l)
A versenykiírás értelmében
Székesfehérvár, 6000 néző. Vezette: Török. azonos pontszámnál a több győGólszerzők: Sitku (11. - 11-esből, 62.), ill. zelmet szerző csapatot rangsoroljuk előrébb.
Bagoly (38.), Horváth A. (70. - 11-esből).
SZ. L.
MTK—DIÓSGYŐR 4-0 (2-0)
Budapest, Hidegkúti-stadion, 1000 néző.
HOL LESZ AZ ARANYÜNNEP?
Vezette: Gergely.
Gólszerzők: Czvitkovics (31.), Kanta J.
j U A 2005/2006-os évad utolsó, 30.
(34., 53.), Illés (90.).
fordulójának programja. Június 2.
(péntek): Sopron-FTC, 19 óra. Június 3. (szombat): Diósgyőr-Győr,
FTC-TATABÁNYA 2-3 (1-3)
19; Vasas-MTK, 19; REAC-KaposBudapest, Üllői út, 2500 néző. Vezette:
vár, 18; Pécs-Zalaegerszeg 19;
Szabó S.
Tatabánya-Honvéd, 18. Június 4.
Gólszerzők: Lipcsei (28.), Bajevszki
(vasárnap): Újpest-FC Fehérvár,
(90.), ill. Megyesi (31.), Deme (35., 45.).
11.30; Debrecen-Pápa, 11.30.
Kiállítva: Tímár (91. - FTC).

Szakadó esőben az első helyzet a
makóiak előtt adódott, de Magyar
10 méteres szabadrúgásába belevetődtek a vendégvédők. A másik
oldalon Dávid lőtt nagy helyzetből, 12 méterről mellé. A csúszós
pálya többször is megtréfálta a játékosokat. A 23. percben váratlanul megszerezte a vezetést a Barcika. Bodalik hozta helyzetbe a lesről induló Daiókot, akit ez nem
zavart, a vetődő Czirbus mellett
13 m-ről a bal sarokba lőtte a labdát, 0-1. A házigazdák nem tudtak helyzetet kialakítani, a gólszerzéshez legközelebb Schreiber
állt, de 17 m-es lövését Szántai
látványos vetődéssel hárította.
A szünet utáni folytatáshoz
Turján a többieknél később érkezett meg, általános elképedésre
sárga lap lett a jutalma. Ez jelzés

Akárcsak a meccset, a fejpárbajok többségét is a kék mezes barcikaiak nyerték
értékű volt, frissebbnek tűntek a
barcikaiak. Ezt pedig gólok formájában is érvényre juttatták. Az
54. percben Engi beadását követően a labdát Kovács P. fejjel juttatta
a makói kapuba, majd négy minutum múlva ugyanő lábbal

használta ki Turján és Mórocz
együttes hibáját, 0-3. Bár még
volt a meccsből több mint fél óra,
mégis eldőlni látszott a találkozó.
Eldőlni, mert most nem volt a hazaiak játékában a gól. Semmi sem
sikerült nekik, mégsem bántották
őket a szurkolók. Úgy voltak vele,
csak a szépre emlékeznek. így volt
ez sportszerű. Akkor sem érkezett
A MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYVE
egyetlen negatív beszólás sem,
Makó FC-Kazincbarcika 0-4 (0-1)
amikor a 71. percben Engi beadáNB Il-es labdarúgó-mérkőzés. Makó, 600 néző. Vezette: Medovarszki.
sából Elek senkitől sem zavartatMakó: Czirbus 5 - Turján 5-2=3, Mórocz 5, Bakos Á. 6 - Fülöp 4, Varga R. 6, va 6 méterről a kapu közepébe feMagyar 5, Bány 5, Podonyi 5 - Kulacsik 5, Schreiber 5. Edző: Takács Zoltán.
jelte a labdát, 0-4. És akkor sem,
Kazincbarcika: Szántai - Hanász, Harnócz, Kovács R. - Engi, Kovács R, Kere- amikor két perc múlva Turján a
kes, Darók, Elek - Dávid, Bodalik. Edző: Kádár Zsolt.
kiállítás sorsára jutott. Ez nem a
Gólszerzők: Darók a 23., Kovács R az 54., Kovács R az 58., Elek a 71. percben.
Makó napja volt. Megváltást jeCsere: Móroch helyett Bakos T. (-) a 61., Dávid h. Fekete a 66., Schreiber h.
lentett a játékvezető mérkőzés véFaragó (-) a 72., Fülöp h. Nyúl (-) a 86., Bodalik h. Nagy T. a 86., Elek h. Szabó S. gét jelentő hármas sípszava.
a 87.percben.
Takács Zoltán: - Ellenfelünk
Sárga lap: Szántai a 3., Schreiber a 40., Elek a 45., Turján a 46. percben.
továbbra is mumusunk
maradt,
Kiállítva: Turján a 73. percben.
de ezt is el kell viselni, ez is az én
csapatom.

Fotó: Schmidt Andrea

Ibvábbi eredmények: Baktalórántháza-ESMTK 2-0, KarcagSoroksár 4-1, Budafok-Orosháza 1-5, Vecsés-Bőcs 2-1, Kecskemét-Nyíregyháza 2-3, Vác-Jászapáti 3-0.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Vác
27 18 6 3 60- 24 60
2. Szolnok
27 12 12 3 43- 2148
3. lászapáti
27 14 3 10 52- 33 45
4. Nyíregyháza
27 12 8 7 47- 29 44
5. Makó
27 12 8 7 42- 34 44
6. Bocs*
28 13 5 10 39- 40 43
7. Soroksár
27 12 6 9 42- 34 42
8. Kazincbarcika "27 11 5 11 43- 42 38
9. Kecskemét
27 9 10 8 44- 47 37
10. Orosháza
27 9 9 9 51- 44 36
11. Baktalórántháza 27 9 8 1 0 40- 35 35
12. Vecsés
27 8 4 15 33- 50 28
13. Karcag
27 7 4 16 34- 63 25
14. Budafok
27 6 6 15 29- 49 24
15. ESMTK
27 3 2 22 20- 74 11
* A Bőcstől egy pont levonva.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Janics Natasa ismét három sikerig jutott a duisburgi Vk-n

Vajda szenzációs ezrese

Vajda megverte D i t t m e r t és Opaljevet is
Kiválóan zártak a szegedi kajakosok és kenusok a duisburgi
Világkupa-nyitányon.
Janics
Natasa három, Vajda Attila egy
elsőséggel zárt, Joób M á r t o n n a k
egy bronz-, míg Keresztesi
Alexandrának egy-egy arany- és
ezüstérem jutott.
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Furcsa lebonyolítási formát választottak az idei első, ám öszszességében már a 25. duisburgi
Világkupa szervezői. A nemzetközi eseményeken hagyomány,
hogy szombaton az ezer, vasárnap pedig az ötszáz és kétszáz
méteres finálékat rendezik. Am
ezúttal nem így történt: a fél
km-es döntőkkel indult az érmekért a csata. Szerencsére szegedi
szempontból teljesen mindegy,
milyen táv szerepel először: abban többnyire találhatunk démászost. így volt ez tehát ötszázon
is: a férfi kajak négyes tagjaként
Sík és Csamangó második lett,

női K2-ben Janics Kováccsal az
oldalán nyert, míg a női négyesben Keresztesi tevékeny részese
volt az ezüstérmes hajónak
A tegnapi ezres döntőkben Vajda javított: az első 250 méteren
még csak 8. volt, aztán feljött a
harmadik helyre, és végül nagy
csatában 1.2 mp-cel megelőzte
az addig vezető román Mironcicot. Janicsék is könnyedén vették az akadályokat párosban és
négyesben egyaránt, így veretlenek maradtak a nemzetközi mezőnyben is.
- Ismét bebizonyosodott, hogy
Janicsék külön kategóriát jelentenek a nemzetközi mezőnyben.
Egyelőre senki sem tudja felvenni
az ő tempójukat. Összességében
nagyon elégedett vagyok versenyzőim szereplésével. Ezren elsősorban kenu párosunkat, Kammerert és Kucserát, valamint Vajda Attilát emelném ki. Utóbbi
nagyon bátran és magabiztosan

Fotó: Karnok Csaba
versenyezve simán megnyerte a
döntőt a nagy riválisok előtt, ami
igazi szenzációt jelentett a mezőnyben - értékelt Angyal Zoltán
szövetségi kapitány.
A magyar csapat összesen négy
arany-, négy ezüst és három
bronzéremmel zárt a duisburgi
Vk-nyitányon.
MÁDI JÓZSEF
SZEGEDI ERMEK
A szegedi érdekeltségű egységek
eredményei. 500 m, férfiak, K4: 2.
Magyarország (Sík Márton, Boros
Attila, Csamangó Attila, Bozsik Gábor). Cl: 5. Vajda Attila.Nők, K2:1.
Janics Natasa, Kovács Katalin. K4:
2. Magyarország (Paksy Tímea, Keresztesi Alexandra, Patyi Melinda.
Fazekas Krisztina).
1000 m, férfiak, Cl: 1. Vajda, C2:
3. Joób, Metka. Nők, K2:1. Janics,
Kovács. K4: 1. Paksy, Kovács, Janics, Keresztesi.
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Alapítványok
• A FŐNIX 2004 Művészetoktatási Alapítvány (Szeged,
Hídverő u. 108.) számára
átadott
állami normatíva
felhasználásáról 2005. január 1-jétöl december 31ig terjedő időszakban, ös;
szes közhasznú tevékenységből származó jövedelme
15.940.000 Ft. Ebből állami
támogatás: 14.188.000 Ft,
helyi
önkormányzattól:
1.000.000 Ft, pályázati úton:
158.000 Ft, közhasznú tevékenységből: 657.000 Ft és
egyéb bevétel: 7.000 Ft. Az
általa lenntartott művészetoktatási intézmény számára
15.883000 Ft-ot adott át,
melyet a működés finanszírozására használtak fel A
fennmaradó 57.000 Ft-ot a
következő évi működési
költségek fedezésére fordít|ák. Gömöri Balázs kuratóriumi elnök (53477874)

Állást kínál
A Szilánk Rl. munkatársakat
keres fizikai munkára,
egy műszakos munkarendbe.
Előny: asztalosipari vagy
gépipari végzettség.
Érdeklődni: .30799.5-1967. 8

• CSONGRÁDI telephellyel
rendelkező műszaki nagykereskedés 1-1,5 tonnás
kisteherautóval rendelkező
üzletkötőket keres. Érd.: 30/
205-7843. (53477941)
• EGÉSZSÉGÜGYI kérdőívek kitöltésére, állapot-felméréssel kapcsolatos tanácsadásra
munkatársakat
keresünk!
Tel.:
30/9557677. (53478023)
• ELDOBHATÓ csomagolásban ételt házhoz szállító
cég Szegeden vagy környékén lakó, saját kisteherautóval vagy kombi személygépkocsival rendelkező
területi képviselőket keres.
Érdeklődni: 76/504-423, 1012 óráig. (53477114)

munkakörbe
£

Kézzel írott önéletrajzát
kérjük a Szőreg és Vidéke
Takarékszövetkezet
6720 Szeged, Oroszlán u. 1.
címre küldeni.
Szegedi élelmiszerkiskerrel
foglalkozó cég keres
szegedi telephelyre
eladót.

Munkakör ellátásának :
alapfeltétele:
J
élelmiszerkiskerben szerzett
gyakorlat, szakképzettség.
Jelentkezés: személyesen.
Szeged, Szentháromság u. 39.,
múszakvezetőnél (CBA)

TERRAKOTTA
Csempecentrum
Tel.: 62/555-780 g

• KÜLFÖLDI munkalehetőségek Európai Unióban. 70/
537-5584. (53376316)

www.terrakotta.hu 5
• A METKON DS Kft keres
KIEMELT BÉREZÉSSEL
GÉPGYÁRTÁSBAN ÉS HE
GESZTÉSBEN jártas, nagy
gyakorlattal
rendelkező,
munkájukra igényes munkavállalókat Jelentkezni lehet: 30/349-5526, 30/6195757. (53477514)
• A SZEGEDI iveco szerviz
munkatársat keres autóvillamossági szerelő személyében. Érdeklődni az IVECO
SZALAY Szegedi Kirendeltségén a műhelyvezetőnél.
Clm: Vásárhelyi Pál u. 13.
(az Autofer telephely).
• BIZTOS jövő az ingatlan
szakmában!
Átképzéssel
felveszünk vezetőket! Érd.:
06-1/210-4904. (53376152)

• MÁSODÁLLÁSBAN v é gezhető egészségügyi kérdőívek kitöltésére és irodai
értékesítési munkára jelentkezőket
várok.
30/9426148. (53478042)
• MÓRAHALMON működő
vállalat gépkiszolgálól munkakörbe keres férfi munkatársat. Érd.: 62/580-000.
(53477724)
• ORSZÁGOS hálózattal bíró ingatlaniroda területi képviselőket keres betanítással!
Érd.: 1/219-5990, 400-1594
telefonszámokon. (53376794)
• SPORTBOLTBA eladót
keresünk.
Kereskedelmi
végzettség előnyt jelenthet.
62/451-691. (53477010)

• NAGY m u n k a b í r á s ú ,
ENERGIKUS, 24. életévét
betöltött FELSŐFOKÚ VÉG
ZETTSÉGGEL rendelkező
munkatársat keres piacvezető Cég FELSŐVEZETŐI,
főállású munkakörbe Hódmezővásárhelyre. Követelmény: képes önálló és
KREATlV
megoldásokra,
rendszerben
gondolkozni,
érti és alkalmazza a marketing alapelveit. A felvételinél előny: tárgyaló- és
irányító-készség, a Word,
Excel, és Ppt professzionális
használata. Jelentkezni a
20/54-99-102
telefonszámon lehet hétfón és kedden
9-15 órá-ig. Hiv. szám:
MAC2006/004. (53477850)

• SZERVIZES és autószerelő munkakörbe, C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk, szegedi munkahelyre. Feladat: haszongépjármüvek napi karbantartása, heti illetve kétheti
szervizek végrehajtása. Jelentkezésüket
"Szervizes
053477531" jeligére kérjük
leadni
a
Sajtóházba.
(53477541)
• TITKÁRNŐI feladatok és
irodai értékesítési munka ÖSJ
szetett elvégzésére keresek
munkatársat Jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, rugalmas egyének
jelentkezését várom: 30/
955-7677. (53478040)
• VAGYONÖRTANFOLYAM
munkalehetőséggel 39.000
Ft.
Érd.:
30/310-89-34.
(53477888)
• VARRÓNŐKET keresünk
egyműszakos
munkára,
vidékieknek
útiköltségtérítéssel. Szeged.
Tel.: 444-015. (53477721)
• VEGYÉSZ szakmunkásokat, technikusokat keresünk
gyógyszergyártó területre, 3
műszakos
munkarendbe,
bp.-i munkhelyre. Önéletrajzokat a 06-1/351-3678 faxszámra, vagy a Humán
Centrum Kft 1075 Bp., Holló u. 3-9. címre várjuk. Jelige: "Vegyész". (53477105)
• VENDÉGLÁTÓI tapasztalattal rendelkező üzletkötőt
keresünk
mellékállásban.
Tel.:
06-30/205-3109,
hdlv@hdlv.hu. (53275645)
• VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
munkakörbe, B kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkező
szakemberek jelentkezését
várjuk, szegedi munkahelyre. Feladat: ivókutak, szökőkutak telepítése, karbantartása.
Jelentkezésüket
"Vízvezetékszerelő
053477542" jeligére kérjük
leadni
a
Sajtóházba.
(53477542)
• ÉKSZERÜZLETBE kereskedelmi végzettséggel, eladói gyakorlattal eladót keresünk. önéletrajzokat "Arany
053376560" jeligére a Sajtóházba. (53376560)

• SZILÁNK RT. INFORMA
TIKUS munkatársat keres
az alábbi leltételekkel: SQL
programozás, Delphi magas
szintű ismerete. Elóny: Java.
Pályázatát küldje: human©SZilank.hu. (53477925)

• ÉLELMISZER-ELADÓT és
hentest felveszünk. Tel: 62/
278-440. (53477432)

• SÜTŐ- és édesipari alapanyagok
értékesítéséhez
ÜZLETKÖTÖKET keresünk
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal 6100 Kiskunfélegyháza, PL: 109. 20/9274940. (53477499)

• ÚJ étterem: csapatban
gondolkodó, kreatív, megbízható, szakmáját szerető,
az új dolgokra nyitott szakácsot keres azonnali kezdéssel. Tel.: 62/278-440.
(53477430)

Állást kínál

A TvNetwork
Telekommunikációs Szolg. Zrt.

HÁLÓZATÉPÍTŐ

• AUTÓKÖLCSÖNZÉS!
Kedvező áron bérelhet személy-, ill. 6-9 személyes
klímás autókat nyaraláshoz,
síeléshez. Tel.: 06-70/4514010. (53274587)
• DACIÁT, dízel A R O - t
vennék
06-70/576-4017.
(53478043)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
biztosítás, átírás, hitel. Érd.:
30/53-50-300. (53376711)
• RENAULT Thalia 1.4RT
(2001-es, kékesszürke) 39
E km-rel, elektromos ablakemelővel, ködlámpával, légzsákkal, központi zárral,
gyári magnóval, elektromos
tükörrel, kifogástalan állapotban, tulajdonostól eladó.
Ár: 1,46 M Ft. Tel.: 30/2491791. (53376810)
• ZÖLDKÁRTYA, benzin,
dízel, gáz, karburátor, injektorszerviz. Hegyközi, Újszeged, 62/401-817. (53477184)

TELJES
KIÁRUSÍTÁS
a CASABELLA
BÚTORÁRUHÁZBAN
• étkezők fából és rémből
• ülőgarnitúrák
• nappali- és hálósznba)
garnitúrák
• nád (rattan) bútorok
• kiegészítők, dohányzók
• kisbútorok
»lámpák

Szeged, Szatymazi u. 2/B

noai

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krl. 25. Tel.: 62/489603, 30/4646-162. (53072551)

erősáramú vagy gyengeáramú végzettség.
B kategóriás jogosítvány előny, de n e m feltétel.
Dinamikusan terhelhető csapatembert keresünk.
Önéletrajzokat, pályázatokat postán
a 6 7 0 1 Szeged, P f . 9 8 6 címre várjuk,

telephelyünkön.
1

„Igaz lelkünket, akárcsak
az ünneplő ruhánkat, gondosan
őrizzük meg. "
(József Attila)

o
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Török Jetlőnek és Balog Magdolnának
3 5 . éves házassági évfordulójuk alkalmából
gratulál: Vivi, Gabi, Isti, Betti, Zoli

Ki.maA

f\Goodwill
P harma

sziilinapod alkalmából
köszöntenek
szerető szüleid
és nagyszüleid

'

H-6721 Szeged, Juhász Gyula u. 18/8

Szegedi székhelyű gyógyszeripari cég keres munkatársat
sok utazással járó

SALES VEZETŐ/TERMÉKMENEDZSER
munkakörbe, főállásba és hosszú távra.
ELVÁRÁSOK:
- orvos/közgazdász vagy orvos-közgazdász végzettség
- tárgyalóképes angolnyelv-tudás
- jó kereskedelmi és tárgyalási érzék
- jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
- csapatmunkára való alkalmasság
- dinamikus, kreatív személyiság
- leihasználói szintű számítógépes ismeretek megléte
Fényképpel ellátott önéletrajzát, valamint motivációs levelét a Coodwill
Pharma Kft. címére, vagy a letter@goodwill.hu e-mail címre várjuk.
Apályázatok

beadási határideje: 2006. június 10.

Autódaruk 8 t-40 t-ig.
Tolólapos
földmunkagépek,«
forgórakodók
megrendelhetők. "
MB CÉPSZOLC KFT.
Szeged, Dorozsmai út 35.
Telefon: 62/461-422,444-500

SÓDERDEPÓ:
Sóder, marosi, bánya-,,
termőhomok

s
TÖRMELÉK-, FÖLDSZÁLLÍTÁST
MEGRENDELHETŐ:

MB CÉPSZOLC KFT.
Tel 62/461-422,444-500

Gépjárművezető-képzés
B CSILLAG A u t ó s i s k o l a
Szeged, Londoni krt. 10. 62/
426-433. Nyt.: 06-0169-03.
(53072233)

Gép, szerszám
B HÜTÖ konténer 15x3 m 2
db agregáttal eladó. Gázkazán égőfejjel 800 ezer
kai. olajkazán fáradtolajégővel 1 millió kai. eladók.
Becsey Balástya 20/9737473. (Í3477984)

• CANDIDA gomba kimutatása, terápiája Gyógyközpontban:
62/431-422.
(53375800)

B BÁRÁNYÁTVÉTEL Mindszenten, a vasútállomáson,
június 3-án. 30/287-8209.
(53477073)

Egyéb
• 1 6 . 0 0 0 mázsa t r á g y a
eladó. Érdeklődni: 06-70/
278-3493 (53477924)
• SALGÓ polcok adás-vétele. Tel.: 30/455-64-32.
(51453031)
• SÁNDORFALVÁN szekrények
(sötétbarna,
100x180x60 cm, polcos-ruhaakasztós
és
polcos,
könyvszekrény) 10 E Ft/db,
kovácsoltvas kerítés (4 m
hosszú, 80 cm magas) 5 E
Ft, gáztűzhely (Karancs,
palackos) 10 E Ft, nyomtató (f-fehér, lézer, Samsung) 30 E Ft, bébihordoző
és biztonsági ülés 2 E Ft/
db, varrógép (Vesta, táska)
6 E Ft. Tel.: 30/382-0756,
30/448-9234 (53477123)

• MONITOR (Lite-On), 14
colos, színes, kitűnő, megkímélt állapotban eladó. Ár:
5000 Ft. Érdeklődni: 70604-0571. (53477570)

l i M Ü M S
• INGATLAN-AUKCIÓS
felhívás befektetőknek! Május 29-től két héten át egy
35 millió forint értékű, Szeged-környéki.33.000 nm-es
telekre lehet licitálni. Kikiáltási ár: mindössze 1 FtI
nm!!! Kiválóan alkalmas
lehet a birtok bármilyen
ingatlanfejlesztési beruházásra, így a többi között
apartmanház, nyugdíjasotthon, magánkórház, vagy
üdülőterület kialakítására. Az
aukció idején a terület megtekinthető. Érdeklődni: 0630-349-98-52. (53477827)

Haszonjármű
Most érdemes felkeresni
a Szalay Autóház. Kft.-tü
IVECO ALKATRÉSZAKCIÓ:
- Levegőszűrő
-25 %
- Üzemanyagszűrő -25%
- Olajszűrő
-20%
- Kuplungtárcsa - 1 5 %
- Féktárcsa
-10%
- Fékbetét
-10%
- Lengéscsillapító - 1 0 %
IVECO JÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTÉS:
20/955-1475
Szeged, Vásárhelyi Pál u. 13. Tel.: 62/471-447
'
Volán székház mellell P

• HÉLIA Műszaki Bizományi (Szeged): vétel-eladás
készpénzért.
Telefontájékoztatás: 62/481-646, 20/
460-7132. (53072110)

B BAKTÓ, 40. u. kiskert eladó. Irányár: 3 M Ft. 489176,
06-20-983-2638.
(53477849)
•

SZATYMAZ

VILMASZÁL

LÁSI, 325 négyszögöles
kert a vasútállomáshoz közel, bekerítve, lakható, berendezett házzal, WC, tusoló, hideg-melegvíz, két kút,
pince eladó. Ar: 15 M Ft.
Telefon: 62/434-164, 30/
483-6669. (53477873)
HIRDETÉSFELVÉTEL
SÁNDORFALVÁN:
Ambrus József,
Alkotmány krt. 24.
Teleion: 62/252-515

Háztartási gép

KOVÁCS HŰTŐ- ÉS

* * * *

KLÍMASZERVIZ

• KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hívható: 80/820-820

B ECDL AKKREDITÁLT
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
TANFOLYAM indul 2006
június 1-jén, a Kurzus-Felnőttképző Bt. szervezésében. Európai bizonyítvány,
részletfizetés
lehetséges.
Tel : 467-634 Szeged, Pacsirta u. 3. (OKEV: 000056-04). (53275130)

(52667096)

Pénz, értékpapír
•
DEVIZAALAPÚ jelzáloghitelek akár 2 évig 0 Ft
törlesztőrészlettel, max. 5 éves
futamidővel. THM: 5,85%. Telefon: 30/318-3181,62/999-270

AKREATÉKA
AJÁNDÉKBOLT
a Kölcsey u 5. szám alól
A NAGYÁRUHÁZ
EMELETÉRE
KÖLTÖZÖTT!
V . í n u k kedves vásárlóinkat!

• KÁRPÓTLÁSI jegyért én
adom a legtöbbet! Érdeklődni lehet: 06-30/945-9954
telefonon. (53477231)

B TEXTILMÜVEK találkozót
szervezünk június 3-án déltől a Fényes Vendéglőben,
Dorozsmán. Szabadszedéses marhapörkölt: 1.500 Ft,
zene.
30-291-0005.
(53477979)

Lakásfelszerelés
B SZIMPLEX vegyes tüzelésű kazán, lemezradiátorok,
konvektorok, ablakok, teraszajtó tokkal, vízmelegítő
eladó. Érd.: 30/249-3243.
(53477577)

Mezőgazd. gép
B OLTOTT mész, cement,
homok, sóder, egyéb építőanyag. Telefonon is megrendelhető! Baktóépker, 62/
471-882,
20/3345-171.
(53477207)

Haszonállat

vagy személyesen hétfőtől péntekig reggel 8 - 9 óra
között Szeged, B a k a y N . u . 52. sz. alatti

Építőanyag

Egészségügy

beltéri kábelezésben jártasság,

LJt

Kitárul előtte
a világ,
s mi, a szülők'
nagyszülők
szeretjük
egy életen át

B A KÖRÚT Antikvárium
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönytárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-89-79, 62/
3 1 5-322. (53072832)

• A REAL Hungary Zrt. keres Szeged belvárosában,
vagy ahhoz közel, esetleg
Újszegeden
társasházak
építésére alkalmas telkeket.
Telefon:
70/312-1914.
(53477385)

(az OBI mellett)

Jelentkezési feltétel: kábelcsatorna-építés,

már 2 ét

is)

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

m u n k a t á r s a t k e r e s szegedi m u n k a h e l y r e .

Gratulálunk

(üzenetrögzítő

Apró börze

• OKTATÁSSAL foglalkozó
multinacionális cég menedzserasszisztenst
keres
olasznyelv-tudással és felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel az
• FELSŐFOKÚ végzettségigazgatóság adminisztrációs
gel, ipari automatizálásban
és szervezési feladatainak
és PLC programozásban
ellátásához. Az önéletrajzogyakorlott munkatársat kekat
kérjük
resünk. B kategóriás jogoirimias.zsuzsa@ffiskola.hu
sítvány szükséges. Tel.: 621
címre küldeni, illetve ér557-340. (53477302)
deklődni lehel a megjelenés
• FESTÉKFORGALMAZÁS napján 9-15 óráig a 62/
területére keresünk fiatal, 551-733-as telefonszámon.
nyilvántartási
agilis munkatársakat. Ke- Hatósági
reskedelmi, vállalkozási ta- szám: 06-0030-04 Intézpasztalat szükséges, faipari ményakkreditációs lajstromvégzettség előny 30/9013- szám: 0862. Cégjegyzékszám:
06-09-001788.
325. (53477778)
(53477099)
• HŐSZIGETELÉSBEN,
építőiparban jártas munka- • SZEGEDI szoftverfejlesztő
társakat és segédmunká- cég keres webprogramozót.
sokat keresünk sürgősen, További' információk: http://
bejelentett, folyamatos mun- www.ctx.hu/allas. (53477109)
kára. 70/388-2764. (53477472)
• SZEGEDRE szegedi la• KATALÓGUS fotózás (lá- kost boltőrzéshez alkalmanyok, fiúk. gyerekek) 12.000 zotti munkaviszonyba bejeFt/4
óra.
20/381-3711. lentve felveszünk. Érd.: 34/
(53478000)
309-266. (53477930)
• KERESKEDELMI v é g zettséggel vagy szakmában • SZIMETÁL PRO K f t . ,
szerzett gyakorlattal kere- Hódmezővásárhely, Erzsésünk eladói munkakörbe lá- beti út 7., felvételt hirdet
nyokat és fiúkat! Jelent- CNC marós munkakörbe.
kezés: fényképes szakmai Bérezés megegyezés szeönéletrajzzal a Szeged Pla- rint. Érdeklődni: 30/457za Aboriginal üzletében. 6664-es
telefonszámon.
(53477271)
(53477594)

TAKARÍTÓI

csemegepulti

• AUSZTRIAI munkahelyre,
erdő-, mezőgazdaságba és
építőiparba keresünk szakés
segédmunkásokat,
nyelvtudás nélkül is. 70/
216-0228. (53477773)

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

• EURÓBAN történő megtakarítások
értékesítésére
keresek lehetőleg diplomás
munkatársakat. 30/998-6223. (53477709)

Pénzintézet 4 órás
munkaviszonyban,

alkalmazottat keres.

• AMBICIÓZUS e g y e t e misták, főiskolások részére
kiegészítő munkalehetőséget kínálunk. Heti 16 óra
munka, havi 90.000 Ft fizetés.
30/229-9900.

HÉTFŐ, 2006. MÁJUS 29.

R MTZ 82 ES traktort veszek. Tel.: 30/9988-777.
(53071966)
B TRAKTOR-, targonca-,
munkagép-alkatrészek
olcsón! (John Deere, Ferguson, Perkins, Deutz, Case,
Ford, Bosch... stb.), 06-1/
278-0213, 06-70/371-0900,
www.plf.hu. (52161499)
B UNIVERSAL 550V, szervós,
keskeny
nyomtávú
traktor és váltó széles
nyomtávú hátsóhíddal eladó. 30/457-50-55. (53376300)

Régiségek
a FESTMÉNYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatosfelvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979, 62/315-322.
(53072835)
B KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEOÉSE régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
tollneműt, teljes hagyatékot
magas áron vásárol. Azonnal fizetek! 06-62/216-324,
30/383-7116.
Szeged
(53274760)

Rendezvény
BKONFERENCIÁK,
továbbképzések, állófogadások, kiállítások, lakodalmak rendezését vállaljuk
kellemes környezetben. 300
fős különterem + szálláslehetőség. Hotel Orchidea
Balástya,
62/278-272.
(53477995)

Uj

Mezőgazd. szolg.

hirdetésfeivevő

• NÖVÉNYVÉDÖSZEREK
értékesítése házhoz szállítással, kedvező áron. Megrendelés, áregyeztetés: 0630/943-4057, Refarm Kft.
(53476907)

hely;
ÜLCS0 ÁRUK- BOLTJA
:3

Növény

szegvár:

Petőfi u, 2.

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka,
akciója! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep, Gera
S. 18., 62-427-991. Nyitva
egész nap, vasárnap délig.
(52465496)

Brezovaí

tstvánné -

Közlemény

TISZTELT GAZFOG TASZ TO

ÜGYFELÜNK!

Tájékoztatásul közöljük, fiogy a DÉGÁZ Zrt. >zolgáUaiási
tetfttetén Csongrád megyében a i április havt fűtőértékek
a következőképpen alakulnak:
Csongrád. Szentes. Nagymágocs
településeken:
34,16 MJ/m'
- Kiskundorozama, Üllés településeken:
34,19 MJ/m"
- Algyő, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó,
(Jl'nldeák településeken:
34,15 MJ/m'
- Szeged, Újlgéged településeken:
33,85 MJ/m'
- Pusztaszer Ücpülcsen:
33,86 MJ/m'
57477937 ""4'j?kii Gázszolgáltató Zártkörűen Működű Részvénytársas

Leköthető lakások

Társasházi lakások
kulcsrakészen

REÁLIS ARON
REÁLIS MINŐSÉG
REÁLIS FELTÉTELEK

RÓKUS

BUDAPEST IV.

175 000 Ft/m2
ártól

235 000 Ft/m'
ártól

m tiunűfiBr

Befektető és
Szolgáltató Zrt.

ALSÓVÁROS

185 000 Ft/m'
ártól

6724 Szeged, Pacsirta u. 1.
Javítás, telepítés,
forgalmazás

62/421-122

Tel.: 62/555-821, 70/312-1914, 30/904-7045
www.realhungary.hu

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával!
•
DUGULÁSELHÁRÍT Á S garanciával, mindennap. Érd.: 06-30/9457-577,
06-62/533-999, Szász Péter.

• A TETŐKLINIKA Kft palatetők bontás nélküli felújítását, javítását vállalja mintás bitumenlemezzel. 15 év
garancia. 20% tavaszi árengedmény. Kedvező hitellehetőség.
20/99-59-700.
(52263268)
Szakdolgozat-

W O M A KFT.
-

Csatornatisztítás

-

Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok

utolsó
pillanatban.
JtPRIMjKfiteoaX
Maros Szakáruház
£
Szeged, Maros u. 29. és
Szeged Nagyáruház földszint
Qravírozás, bélyegzőkészítés
PRINTKER iroda-szer-tár

szállítása
SZEGED:
62/499-994,

rn KÓLTÖZTETES, áruszállítás garanciával! 30/4684338. (Szeged) (52768602)

20/9810-130

• AKCIÓS REDŐNYÖK,
RELUXÁK, szalagfüggönyök, szúnyoghálók. Tel.:
06-62/489-603: 06-70/3168817. (53072749)
• FELFÚJHATÓ gyermekjátékok (születés-, gyermeknapra). Bérelhetők: 30/
218-7680. (53376479)
• FORDÍTÁS-TOLMÁCSOLÁS gyorsan, pontosan és
olcsón. Lingvaport Fordítóiroda Szeged, Klauzál tér
(Wagner-udvar), 424-919,
20/31-77-316.
forditas@lingvaport.hu,
www.lingvaport.hu. (53174114)

kötés
az

-

• MECHANIKUS és kvarcórák szakszerű javítása.
Elem-, szíjcsere. Kreiner
órás. Szeged, Attila u. 8.
Tel.: 62/310-230. (53275165)

• GÁZKÉSZÜLÉK, gázkazán, fűtésrendszer javítása
karbantartása. Tel., rögzítő:
62/634-425. (53071904)
• HOMOKSZÓRÁS, bádogozás, hőszigetelés. Tel.:
62/517-012, 30/336-3530.
(53376303)
• SZILÁNK" 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.
• SZOBAFESTŐ MÁZOLÓ,
Molnár Antal. Tel.: 06-30263-3770. (53476915)

M I O K

• A SZILLERI sugárúton
talált kulcscsomót "igazolt"
gazdája átveheti nálunk.
Érdeklődni:
30/943-5184.
(53477902)

A z apróhirdetések

tartalmáért

a kiadó n e m vállal

felelősséget!

MUNKANÉLKÜLIEK, FIGYELEM!
Jelentkezzen az alábbi tanfolyamainkra
a Munkaügyi Központ támogatásával:
• ABC-eladó
+ Pénztárgépkezelő
- HACCP
• Drogériái kereskedő
• Kereskedő-vállalkozó
+ Pénztárgépkezelő
• Dajka
• Kéz- és lábápoló,
műkörömépítő
• Masszőr
(gyógy)

• Virágkötő
• Nehézgépkezelő
Támogatás nélkül
végezhető tanfolyamok:
• Frissítő (kondicionáló)
masszőr, talpmasszőr
• Gépírás és levelezés
• Fodrász
• Gumiabroncs-javító és
kerékkiegyensúlyozó

Bonts

vitorlát,

ha itthon

nem

fi

E-mail: i n l o # m i o k i z « g e d . h o

R

Akkreditációs t x l m a : 0 0 2 1

3

szervez a Kurzus Bt. !
június l-jétől.
|
3 HÓNAP ALATT EGY SZAKMA
Információ:
62/423-219, 30/273-5146

• SZATYMAZ jánosszállási, 723 nm zártkert téliesített faházzal eladó. Víz,
villany, gáz, telefon, fúrott
kút van. 62/429-684, este.
(53477819)

• AKÁC tűzifa 8000 Ft/köbmétertől házhoz szállítva.
06-20-445-4137. (53477728)
• HASOGATOTT akácfa
szállítással. Érd.: 30/4524211
telefonszámon.
(53477316)

• SZEGED belvárosában
működő fitneszstúdió teljes
felszereléssel eladó. 06-30/
368-44-56. (53477450)
Az előfizetéssel
| és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiké
az ingyenesen
hívható

MHÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, főutcán bevezetett
iparcikkbolt eladó árukészlettel és berendezéssel vagy
anélkül. Két üzlet, külön bejárattal 50 nm + 50 nm,
pinceüzlet. Irányár: üzlet 15
M + árukészlet, berendezéssel 5 M. 30/602-4471.
(53376511)
• SZEGED BELVÁROS,
Vadász u. 2/B alatti, 86 nmes üzlethelyiség raktárral,
parkolóval kiadó, 30/9688911. (53173916)
• ÉKSZERÜZLET berendezése kiadó, eladó. 30641-3370, 06-1-210-4707.
(53477033)

I

N

G

A

T

L

A

ZÖLD
számon
tehetik meg.
06-80/821-821
Szombatonként,
a 466-847-es fővonalon.

K Ö L T Ö Z Ü N K !

Utazás

U J
HÉVÍZl-tóban!

a K ö l c s e y

Hunguest Hotel Panoráma*** ajánlata!
(2006.04.09 - 2006.10.23., kivétel ünnepi időszakok)

|

• 130 nm-es, épülő családi
ház bordányi út mentén
(Szegedtől 4 km-re, buszmegállóhoz,
autópályához
közel), 400 négyszögöl bekerített kerttel, 1 hold földdel. egyben vagy külön is,
pincével, gazdasági épületekkel, villannyal, hidroforral
működő kúttal eladó. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 06-30/
943-7527. (53173938)
• ALSÓVÁROSI 80 nm-es
kertes házrész 7.500.000 Ft.
62/485-208. (53477926)
• BERLINI krt.-i, 100 nmes magánház 16.500.000 Ft.
62/485-208. (53477910)
• DOMASZÉKI, 1978-ban
épült, kétszintes ház (szintenként 140 nm, 5 szoba, 2
fürdőszoba) 1200 nm-es,
összközmüves telken, 100
nm-es garázs + melléképülettel, 3 fázissal, fúrott kúttal
eladó. Ár: 20 M Ft. 62/555821, 70/312-1914. (53376817)
• NAGYMÁGOCS, Otompahát 124. (90. számú), téglaépítésű, gázfűtéses, nagy
portás ház eladó. 06-30/
403-23-22. (53477664)
• RÖSZKÉN, 1600 nm-es,
sarki portán 155 nm-es
családi ház szerkezetkészen
és 44 nm-es garázzsal
eladó, 17 M Ft. Tel.: 06-20/
310-9101. (53477736)
• ÚJSZEGEDI ház 917 nm
telekkel 15.500.000 Ft. 62/
485-208. (53477929)
• ÚJSZENTIVÁN központjában 1,5 szobás, komfort
nélküli ház nagy színnel és
melléképülettel, kerttel eladó. Irányár: 6 M Ft. Érd.: a
70/577-0955-ös telefonon.
(53477360)

• SZEGED MAKKOSHAZI
1+2 szobás, jó állapotú lakásomat elcserélném kisebb
magánházra vagy eladó.
Telefon: 62/632-277, 20/
543-5686. (53476973)
HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Temeti ser 1.
62/597-360.

Téglaépítésű lakás
• BERKERT utcán épülő,
négylakásos
sorházban
szerkezetkész lakások jövő
évi átadással 150.000 Ft/m2
áron eladók. 62/634-241,
30/993-9558. (53477158)
• KERESEK szegedi, amerikai konyhás, nappalis, 2
hálószobás lakást újabb
építésű, zárt, parkosított udvaré társasházban 2. emeletig. Ár: 13-14 M Ft 30/
9060-967. (53477338)
• NYÍL u. 68. szám alatt
épülő, négylakásos társasházban október végi átadással, 100 m2-es, kétszintes, 4 hálószobás lakás
kulcsrakész
állapotban
205.000 Ft/nf-ért eladó. 62/
634-241,
30/993-9558.
(53477166)
• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/
210-4673. (53376146)
• SZEGED Csorba utcai, III
emeleti, téglablokkos, gázfűtéses, 1,5 szobás lakás
eladó,
20/807-8610.
(53478013)
• SZEGED, Rákóczi u. 49
sz. alatti társasházban emelt
szintű, szerkezetkész lakások 40-80 nm, 185.000 Ft/
nm áron eladók. Garázsvásárlási lehetőséggel és földszinti lakás mozgáskorlátozott kivitelben is. Szerkezetkész átadás 2006.' 08. 30.
Érdeklődni:
62/44-44-88,
06-30/687-5368. (53375963)
• SZEGED, Szentháromság
utcai. 126 nm, 4 szobás, II.
emeleti, szépen felújított,
cirkófűtéses polgári lakás
eladó. Irányár: 23 M Ft. 30/
9630-155. (53477006)
• SZEGED-BELVÁROS, Fekete sas utcai, III. emeleti,
97 nm-es polgári lakás eladó, 30/9688-911. (53173917)
• SZEGED BELVÁROSI,
106 nm-es, I. emeleti, elegáns
téglalakás
26.500.000-ért eladó. 70/
508-2232. Kisebb cserebeszámítással! (53275390)
• VÁSÁROLUNK ingatlanokat kültöldi befektetői háttérrel! Érd.: 06-1/219-5990.
400-1594
számokon.
(53376399)

Elérhetőség:
www.borzavarpanzio.hu,
06-30/415-2935.

Nyitva; hétfőtől csütörtökig:
8-11,15-18
Telefon: 486-203,30/582-1004
www.drsandorzsuzsanna.
ingatlantajolo.hu

HITEL
az Ön

igényeire

1 , 9 9 %

kamattól.

06-2019261-458
Szeged, Ady tér melletti,
4 szintes, 6 szobás sorház
- földszinten garzonlakással kis udvarral,
nagy erkélyekkel,
garázzsal eladó.
_
Irányár: 27 M Ft.
|
Tel : 30/9156-169,
'

Szeged, Boldogasszony
sgt.-i, 160 m'-es, felújított,
4 szoba-étkezős magánház
510 m!-es telken,
két garzonnal és két
üzlethelyiséggel e l a d ó .

|

Újszeged szivében
elegáns,
.
|
szerkezetkész lakások 5
már 202 E Ft/m!-ért
és üzlethelyiséggé is
átalakítható, nagyméretű
garázsok jó áron eladók.
LIMIT Kft.
T 62/551-651,30/206-0495.

Internet:
www.limit.hu
^

ÚJSZEGED,
\
FÜLEMÜLE UTCÁBAN induló
liftes társasházban
LAKÁSOK, IRODÁK, ORVOSI
RENDELŐK, GARÁZSOK
1 9 5 e z e r Ft/m'
I
áron leköthetők.
'
Érdeklődni:

30/943-5792-Terhes Mihály

Irányár: 44 M Ft.
|
Telefon 06-20/9280-394. §

Szeged,Vitéz utcai,
1 +2 szobás, erkélyes,
IV. emeleti l a k á s
sürgősen

GYÁSZHÍR

Debreceni u. 18/B fszt/1.

eladó.

Ár: 11 M Ft.

s

Érd.: 3 0 / 2 0 6 - 0 4 9 5 .

|

Szeged-Belváros
központjában földszinti,
övegportálos, kétszintes,
exkluzív kialakítású üzlet
bérleti joga eladó.
VENDÉGLÁTÓ-HELYISÉGNEK
'IS ALKALMAS.
Irányár: 35 M Ft + áfa.
I
Tel.: 30/685-4602.
§

EUR0LEVEL Kft.

V

3 0 / 9 9 5 - 5 8 0 5 - Szögi Edit

COLORADO Kh

/

J

Újszegeden, a
Sportcsarnokhoz közel
150 m'-es, kétszintes,
2 + nappali + dolgozószobás,
exkluzív ház gyönyörű kerttel,
fedett terasszal, dupla garázzsal
ELADÓ.
Irányár: 48 M Ft.
1
Tel.: 30/456-5776.
§

Újszegeden, a Bérkert
utca közelében
82 nr-es, 2 szobás ház
garázzsal, nagy telekkel,
sürgősen

eladó.

Irányár: 26 500 000 Ft. S
Tel. 30/456-5776.

mellett)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
NÁCZI JÁNOS
é l e t é n e k 87. é v é b e n e l h u n y t .
U t o l s ó ú t j á r a j ú n i u s l - j é n , 13
ó r a k o r k í s é r j ü k az Ú j s z e g e d i
temetőben.
53477891

17 éve működő

Lakások, magánházak közvetítése.

szálló

24 órás őrzéssel és portaszolgálattal.
PARKOLÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTVA.
Ár: 9 0 0 Ft/m 1 + rezsi + áfa
Érdeklődni: 62/555-821, 3 0 / 9 0 4 - 7 0 4 5

Szobafoglalás: 06 (83) 341-074. 06 (83) 341 -580,
fax: 06 (83) 340-485
E-mail: reserve@hotelpanorama.hunguesthotels.hu

INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.

a l a t t

Szeged, Pacsirta u. I. sz. alatti, zárt telephelyen
2 szintes, különálló, 300 m'-es épületben
KLIMATIZÁLT IRODAHELYISÉGEK
egyben v a g y külön bérbe adók

Nyugdíjas akció: félpanzióval: 44.800,-Ft-tól/fő/7 éj.
Üdülési csekket elfogadunk!
Egészségpénztár tagoknak kedvezmény!

DR. SÁNDOR
ZSUZSANNA

s z .

Üzlethelyiség

B Ő R

ZIRC m e l l e t t ,
a Magas-Bakony szívében,
erdővel körülvéve újonnan
épített, igényesen berendezett,
szolgáltatórészlegekkel
ellátott, 7 szobás (bővíthető)
PANZIÓ, VENDÉGHÁZ
eladó a vállalkozással együtt.

5.

szolgáltatásokkal. (Royal

Fürdőzés a Hévízi-tóban összkomfortos szobákban,
svédasztalos félpanzióval, délutáni kávéval, süteménnyel,
üdvözlőitallal, napi fürdőjeggyel: 57.400,-Ft-tól/«/7 éj.
Wetlness napok: félpanzióval, fürdőjeggyel, masszázzsal,
infraszaunával, üdvözlő koktéllal: 20.200,-Ft-tól/fő/2 éj.

5

u .

várja Önöket a megszokott

SZEGED
Magánház

ügyfélszolgálati irodája
június 1 - t ö l

Szünidei fürdőzés a

A tanfolyam sikeres elvégzése után minden esetben
munkalehetőséget biztosítunk
kiemelkedően magas
kereseti lehetőséggel.
Jelentkezni: 06-30/301-4088
www.mixertanfolyam.hu

N

Apróhirdetéseink
mindkét lapban
megjelennek,
ezért
az
apréhirdetések
megrendelésekor
kérjük
a helységnév
feltüntetését,
amely
(a helységnév)

HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Városi szerkesztőség:
Szegfű u. 1-3.
Tel./(ax: 62/241-905.
Hirdetés: 62/242-419.

Gyászközlemények
O

TISZTELT
HIRDETŐINK!

A D é l m a g y a r o r s z á g Kiadó szegedi

boldogulsz!

hajópincér-felszolgáló
tanfolyamainkra

6724 SzogeJ, Rigó a. 24/0. Tol.: 426-587, 425-546

TANFOLYAMOT
(0KJ 52 7899 02)

• VEGYES és akác tűzifa
rendelhető, 9-42 E Rt/rrf.
06-30/479-7435. (53477288)

Fiatal m u n k a v á l l a l ó k jelentkezését v á r j u k

Magyar Iparszívetség Oktatási á t Szolgáltat* X ó i p o n t

LAKBERENDEZŐ

• TÜZIFAAKCIÓ 7 0 0 0 11000 Ft/köbméter, ingyen
házhoz szállítva. Tel.: 0630/975-0662. (53477864)

A G O L D E X K F T . az alábbi OKJ-s tanfolyamokat
indítja Csongrád megye területén:
2
- S z e m é l y - és v a g y o n ő r t a n f o l y a m
fegyvervizsgával
S z e n t e s , Szeged, H ó d m e z ő v á s á r h e l y , M a k ó
„
- Számítógép-kezelő (-használó) tanfolyam
%
Kistelek, M ó r a h a l o m , S z e n t e s
TANFOLYAMAINKRA A MUNKAÜGYI
5
KÖZPONTTÓL TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ!
ji
Érd.: 20/429-3889, 06-66/311-872, illetve az illetékes
|
munkaügyi kirendeltségek képzési ügyintézőinél!
z

kí

• OROSHAZA GYOPAROS
FÜRDŐI, 200 négyszögöl
bekerített telek (víz, villany
van), 30/464-6970. (53477185)

INTENZÍV

Tüzelőanyag

Tanfolyam

m»

ESSSSSS3M

Nyilvántartási szám: 06-0013-04

Szakképzés

01-0318-04
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Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
NAGYMIHÁLY
LAJOSNÉ
GYURIS ERZSÉBET
életének 90. évében elhunyt. Temetése m á j u s 31-én, 11 órakor
lesz a Z s o m b ó i t e m e t ő b e n .
Gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk,
TÚRI KÁROLYNÉ
ADAMOV MARGIT
m á j u s 21-én, 6 9 éves korában
megtért Teremtőjéhez. Búcsúztatása június 2-án, 11 órakor lesz
a Deszki temetőben.
53477871
Gyászoló szerettei

Megtört szívvel t u d a t j u k m i n d azokkal, akik szerették és tisztelték, hogy
JÁKSÓ LÁSZLÓ
9 2 éves korában elhunyt. Drága
szerettünket június 2-án, 11 órakor helyezzük örök nyugalomra
a Dugonics temetőben.
53477887
Gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
REDENCZKI
SÁNDORNÉ
M Á N DOKI ERZSÉBET
életének 73. évében elhunyt. Tem e t é s e június 2-án, 11 órakor
lesz a Belvárosi t e m e t ő ravatalozójából.
53477889

Gyászoló család

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Elmentél, el s e m búcsúztál, de
halálod még nagyon fáj.
Emlékezünk
JUHÁSZ JÁNOS
halálának 2. évfordulóján.
Felesége Teri,
83477944 lányai: Eszter és Erika

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel m o n d u n k köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
ID. G Y E R M Á N JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

GYÁSZHÍR
N e m integet többé elfáradt kezed,
N e m dobog é r t ü n k jóságos szíved,
Lelked, m i n t fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes s z e m ü n k m á r soha n e m talál,
de tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te leszel.
U t a t m u t a t s z , m e r t szívünkben mindörökké létezel.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édesapa, nagyapa,
keresztapa, testvér és rokon,
ID. K E R E K E S F E R E N C ,
Székkutas, József A. u. 20. s z á m alatti lakos életének 74. évében, súlyos
betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006. június 2-án,
10 órakor lesz a Székkutasi temetőben.
Gyászoló család, Székkutas és Hódmezővásárhely
C 34 7*774/1
'
'
'
„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged, hogy eddig velünk voltál,
hálát adunk az égnek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

LENCSE FERENC,
Hódmezővásárhely, Tölgyfa u. 27. szám alatti lakos életének 72. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június Tjén, 9
órakor lesz a római katolikus temetőben.
53477211
Fiai, unokái, testvére és sógornője

MAKÓ
GYÁSZHÍR
„Küzdöttem értetek szívvel és
erővel, de mint a büszke fák,
végül is ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már
n e m leszek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

KLEMÁN SÁNDORNÉ
LAJOS TERÉZIA,
Földeák, Bem u. 4. szám alatti lakos 79 éves korában, súlyos
betegség után elhunyt. Temetése május 30-án, 10 órakor
lesz a Földeáki temetőben.

A gyászoló család
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Mit tudunk az olvasóról 1
SZÍV E R N Ő
Jön a kánikula, és az olvasó izzadni fog, mint egy
kínai szénbányász. Az olvasónak melege lesz, törölgeti a homlokát, tekintete valami
jótékony
hűvös után kutat, kert kellene, árnyas lugas, s
ott sört kérni, jégkockákkal díszített
spriccert.
Télen pedig az olvasó fázik, lehelgeti a kezét, piros az orra, s ha kifújja, húszdekás lesz a papír
zsebkendője. Az olvasót kórházba utalják, ott valami szörnyűséget találnak a szívében, a májában, a vastagbelében, s az olvasó küzd, harcol, és
minden jót megígér, majd egy esős, ólmos reggelen, amikor az eső vég nélkül dobol az aNak előtt
magasodó gesztenyefa levelein, lehunyja a szemét, és a szájáról többé már nem libben el a galambfiók pihéje. Az olvasó erős, mint a vas, az olvasó gyáva, az olvasó jobban szereti Verdit, mint
Puccinit, az olvasó nem is olvas. Az olvasó azt se
tudja, mi az a könyv. Az olvasó hazudik, lop,
csal, nyomorba dönt. Nos, amikor az ember ír,
amikor mondatokat görget valami szörnyű nagy
hegyre fel, akkor természetesen az olvasónak ír,
neki beszél, öt szólítja meg. És, milyen érdekes,
mindeközben
semmit, az ég adta világon sem
tud az olvasóról. Az a sok bizonytalan
feltételezés persze az írószoba ablaka előtt grasszál, sétál,
hömpölyög. De hát nem szabad az ablakhoz
menni, hogy megbizonyosodjuk,
ott, igen, az utca túloldalán áll az olvasó, fehér hiúz, térdzokni,
copf, és azt várja, írjuk meg, hogy. Stop, stop,
sztornó. Aki írás közben az olvasót figyeli, nem
láthatja azt a mondatot, melyet a papírlap fehérségébe karistol éppen. A mondatnak van szeme,

és te, aki írsz, csakis a mondat szemével
nézhetsz, az meg nem pisloghat az olvasó felé. Tilos.
A mondat mindig önnön tárgyát nézi, s ha ez a
tárgy éppen maga az olvasó, a mondat
mégsem
az olvasót látja. Kicsit bonyolult ez, belátom,
szóljon, jelentkezzen valaki, aki, például, egyszerűen él. Kaparj csak egy kicsit az életlakk alá, és
meglátod, mennyi rémületes
bonyolultságokat
fed a felszín. Persze, vannak ilyen
úgynevezett
íróiskolák, megtanítunk drámát írni, így kell egy
regényben a cselekményt szőni, bonyolítani, ez a
szappanopera dramaturgiai minimuma,
satöbbi.
Az igazság az, hogy az olvasó puszta
feltételezés.
Miközben regény, színdarab, vagy ilyen tárca készül. az olvasó a háttérben sejlik,
homálylik.
Erős, de mégis nagyon bizonytalan jelenlét. Úgy
van, hogy nincsen. Az írót ne érdekelje az olvasó,
mert az olvasót se érdekli az író. Miközben dehogyis beszélnek, néznek el egymás mellett. Itt
ez a mondat, az olvasó magát akarja, mintha egy
varázsgömbben,
látni. Az olvasó
azonosulni
akar, átérezni akar, sírni és fellétegezni
akar,
megrendülni, fényben állni, tudni. Vagy, nem is
tudja, de azt akarja, hogy már a második fejezet
végén dideregjen a bőrén a kar. Olyat akar olvasni, amitől fáj neki. Nincsen olvasó. Semmi biztosat sem tudunk róla. Ám amikor
egyszeriben
mégis lesz, mert olvasni kezd a tiszai kőparton, a
füves gátoldalban, a téren, akkor meg már író
nincs többé. Akkor már csak olvasó van. így lesz
kerek az a világ, amit olvasásnak, az olvasás csodájának hívnak.

A DM-DV
ügyelete

mm

Rejtvényünk vízszintes 1. és
függőleges 15. számú sorában
a feledékeny ember szerencséjérői szóló aforizma olvasható.
1

2

•

3

4

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első
sora. Zárt betűk: Z, M, M. 11.
Kutyafejű majom. 12. Cigi idegen eredetű szóval. 13. Sza5

6

11

15

19

31

43
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•
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1
• •

18
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•

24

29

28
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26
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36

38
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42
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32
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35

39

8

y•
y
•
m • y y
y
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13

23

27

•
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bályszerű állapot. 14. Francia
író, filozófus (Jean-Paul). 15.
Közterület. 16. Indiai költő (Rabindranath). 18. Arany Párizs-

45

46

4

2 n.m.t. J

ban. 19. Új ötlettel áll elő. 21.
Holland autójel. 23. Gyakori kötőszó. 24. Postai úton kéri. 27.
Félelemtől szenved. 30. Angol
iskolaváros. 31. Római százegy.
32. Kis német szám. 33. Zamat.
34. Inda belül! 35. Zúduló tömeg. 36. Eredeti dzsem. 38.
Diktátor volt: ...Amin Dada. 39.
Kikupál. 42. Ide-oda mozog. 43.
ük betűi keverve. 45. Táplálkozás nélkül.
FÜGGŐLEGES: 1. Amerikai hírügynökség névbetűi. 2. Lakatolta. 3. Üdv latinul. 4. Példamutató. 5. Part menti növénytársulás. 6. Személyes névmás. 7. Németországi folyó. 8.
Átalakít. 9. Műholdas tévécsatorna. 10. Közös valuta.
14. Babétel. 15. A megfejtés
második sora. Zárt betűk: A,
0, A, A. Á, K. 17. Importált
hűtőszekrény. 20. Nútot farag.
22. Szláv nyár. 25. Egyen! 26.
Európai fővárosból való. 28.
Jénai tojás. 29. Igekötő. 33.
Lám. 35. Szép szavakkal szédít. 37. Eszméletét veszti. 38.
Gyakori spanyol női név. 40.
Illetve kurtán. 41. Gondol. 42.
Fél Ilonka! 46. Üres tok!
Előző rejtvényünk megfejté
Miért onnan? Hiszen
hosszú!
a z o '
^

áttol

"

•

•ff

Mai időjáfásunkat nedves levegő alakítja, ezért nagyrészt borult lesz az ég, és sokfelé számíthatunk esőre, zápona. Emiatt az átlagos alatt alakul a hőmérséklet.

Szeged
Hódmezővásárhely

Lottószámok

17'

Makó

!

n

í r

Ő
Ktt-

füA}

16°

o

17'

wtt.

17°

Szentes

ÖTŐSLOTTÓ
9,22,55,70,79.Jokerszám: 784686
HATOSLOTTÓ
1,9,14,22,25,39. Pótszám: 5

Békéscsaba

18"

Q 18*

17°

Csongrád

17°

Kistelek

17°

Q

1 8 °

További kilátások
A nőgyógyász jogosítványt
akar szerezni.
A KRESZ-en és az EÜ-n
már túl van, a műszaki következik. A vizsgáztató azt mondja neki:
- Kap 100 pontot, ha szétszedi és összerakja a motort.
A nőgyógyász szétszedi és
összerakja a motort.
- Gratulálunk, ez 150 pontot ér.
- Miért kaptam ennyi pontot, hiszen csak 100 lehetett
volna a maximum.
- Az rendben van, hogy
szétszedte és összerakta a
motort, de mindezt a kipufo
gén keresztül!

MAGDOLNA
Magdolna a Magdaléna magyarosodott változata, jelentése a
Genezáreti-tó partján levő Magdala városából való asszony. A
bűnbánó Mária Magdolna gyakori alakja a képzőművészeti ábrázolásoknak. Verdi Rigolettójában a bérgyilkos testvére a szép
Maddaléna, aki megmenti a
mantuai herceget a bosszúálló
apa tőrétől. Csehszlovák színésznőként vált ismertté Magda
Vasaryova, aki a Sörgyári capriccióban emlékezetes alakítást
nyújtott; később Szlovákia bccsi
nagyköveteként dolgozott.
Egyéb névnap: Adclmár, Aléna,
Almiréna, Elmár, (ukundusz,
Fotó: Schmidt Andrea Kund, Kunó, Magdaléna, Mária,
Marita, Maxim, Teodózia.

A felejtés jótékony homálya

7/

Készítette

A kővetkező napokban erős északnyugati áramlással meglehetősen hűvös levegő
étkezik főléiik, ezért szinte őszies időjárás várható. Kedden sokfelé számíthatunk
kiadós esőre, majd záporok, zivatarok alakulnak ki.

o>

Elkerülik
beteg
társaikat
WASHINGTON (MTI/REUTERS)

A Karib-tenger térségében élő
languszták képesek megérezni
fajtatársaikon a betegséget, még
mielőtt az érintett állat tüneteket mutatna, és attól kezdve
messze elkerülik „halálra ítélt"
társukat - áliapították meg amerikai kutatók.
Mint az amerikai oceanográfiai intézet virginiai részlegének
egyik munkatársa elmondta, a
langusztákat évek óta tizedelő
PaVl vírust kutató tudósok már
jó ideje észlelték, hogy az egészséges és a beteg állatok a legritkább esetben osztották meg egymással búvóhelyeiket, holott a
languszta csapatbari élő, alapvetően „társas lényként" ismert a
biológusok körében. A jelenség
okára mindeddig nem találtak
magyarázatot. Amikor egészséges, fiatal langusztákat rnestergs körülmények között betezártak össze, 80 napon
mintegy 60
ijjj^|J>etegedett.

Kedd

Csütörtök

Péntek

Max:16
WKír

Max:17°
Mln:8

Max:20°
Min:8°

Esős

Zápor

Zápor

r

vsi

Vízállás:

A Tisza Szegednél cm (hőfoka , C°), Csongrádnál cm, Mindszentnél cm. A Maros Makónál cm.
A Nap kel: 4 óra 53 perckor, nyugszik: 20 óra 30 perckor.
A Hold kel: 6 óra 2 perckor, nyugszik: 23 óra 27 perckor.

IRODA KIADÓ

ISTEN ELTESSE!

Gyerekek a környezetvédelemért

•

E s ő s , huvos ido

Mai
ügyeletes
újságírónk Kiss
Gábor
Gergő.
Kollégánk 12 és
17 óra között a
30-218-111 l-es
telefonszámon
fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik ötleteiket,
véleményüket, javaslataikat. A
lap kézbesítésével kapcsolatos
észrevételeiket az ingyenesen
hívható 06/80-821-821-es számon vagy a 62/567-864-es telefonszámon jelezzék!

l'jllL+FWWfflI

rr
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• KÖZVETLEN BEJÁRÁSSAL
• TELEFONKÖZPONTTAL
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Alain Delon
nemet mondott
PÁRIZS (MTI/APA)

Alaiq,Delon 70 éves világhírű francia színész nem vállalta el XV Lajos
francia király szerepét Sofia Coppola amerikai rendezőnő Marie-Antoinette című filmjében azzal, hogy szerinte egy amerikai nem tud elbeszélni egy francia történetet - derült ki a Metró című újság francia
változatából, a bukással felérő cannes-i sajtóbemutató másnapján.
„Mindenkinek meglehet a maga véleménye, és ez (a válasz) nem
akadályozott meg abban, hogy elkészítsem a filmet" - hangoztatta a
lapnak nyilatkozva a rendezőnő, aki végül is az amerikai Rip Tornt
választotta ki a Delonnak felkínált szerepre.
Delon elutasító válaszáról Coppola annyit mondott még: „Találkoztam vele, és azt mondta nekem, hogy nem kíván megjelenni a filmben. Nem jó ötletnek tartotta, hogy egy amerikai nő elevenítsen fel
egy francia történelmi eseményt." A filmben, amelyet részben a versailles-i kastélyban forgattak, azért játszik néhány francia színész,
köztük Aurorc Clement.
Az 59. cannes-i filmfesztivál kétezer fős szakmai közönsége a szerdai sajtóvetítés végén kifütyülte és lehurrogta a Marie-Antoinette
francia királynéról szóló játékfilmet.
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