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Rév Lívia Szegeden koncertezik BRÜSSZELI MUNKA

ÁRA: 89 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

Károk, kényszerbontásból

A szegedi zsinagógában ad koncertet hétfőn este a
Párizsban élő Rév Lívia. A zongoraművész nemrég
ünnepelte kilencvenedik születésnapját.

Az Európai Parlament brüsszeli
épületében egyre több magyar dolgozik,
köztük a szegedi Pécsi Miklós.

A hivatalok fölszólításaira nem reagált Nagy
Katalin, így most elbontatják a kamráját és a
kazánházát, de odaveszhet akár az egész háza is.
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Megint
vágnak
baromfit

Egész este pakoltak a kereskedők

Megnyílt a két Mars téri csarnok

Újabb intézkedéseket nem vezettek be tegnap a madárinfluenza-járvány miatt. Csongrád
megyében engedélyezték a vágásra érett baromfi feldolgozását, az első szállítmányok megérkeztek az üzemekbe.

Az üzletek fele már fogadta tegnap a vásárlókat a két új Mars
téri csarnokban. A helyzet szinte óráról órára változik, ahogy
megkapják a vállalkozók a működési engedélyt, már húzzák is
föl a redőnyt.

Süth Miklós országos főállatorvos
tegnap kijelentette: a Bács-Kiskun
megyében kitört madárinfluenzát
nagy valószínűséggel a H5Nl-es
vírustörzs okozta. A londoni laboratórium azonban még mindig
nem erősítette meg, hogy az emberre is veszélyes változatról van-e
szó. A járvány leküzdésére a kormány eddig 3 milliárd forintot különített el, és 2 milliárdot el is költött - tájékoztatta Gráf fózsef agrárminiszter az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságát. A miniszter szerint a termelők mintegy
6 milliárd forintos kárenyhítésre
számíthatnak, amelynek felét az
Európai Bizottság, felét a magyar
kormány állja. A közvetlen károkra 1 milliárdot fizetnek ki azoknak, akiknek állatait a hatóság elpusztította.
Hazánkból
Bács-Kiskun
és
Csongrád megye kivételével lehet
exportálni baromfihúst az uniós
országokba. Csongrád megyében
tegnapelőtt hozott olyan határozatot a főállatorvos, Szigeti Sándor, hogy a vágásra érett baromfit
elszállíthatják a termelők a vágóhidakra. Szentmihályra, az Új Elet
Kft.-hez tegnap hajnalra már meg
is érkezett az első szállítmány.
Közben Csongrád megyei állatorvosok is részt vettek a Bács-Kiskun megyei védekezésben.

Pezsgőbontás nélkül nyíltak meg
tegnap az üzletek az új Mars téri
csarnokokban. Egyelőre csak a kereskedők, vállalkozók fele kínálta
portékáját, azok, akik tegnapig
megkapták működési engedélyüket. Pusztai Lajos, a Szegedi Vásár
és Piac Kft. ügyvezető igazgatója
azt mondta, a még hiányzó engedélyek miatt az ünnepélyes megnyitót a jövő hétre halasztották.
A Degesz palacsintázó előtt
már délelőtt kígyózott az éhes
emberek sora, a tulajdonos és
párja egy másodpercre sem állt
meg a munkában. Hegyi István
szerdán kapta meg a működési
engedélyt, aznap még a régi
nagycsarnokban szolgálta ki a
vevőket, este átpakolt, és tegnap
reggel már az új helyen nyitott.
Szemlátomást örült: „szépek,
uniósak vagyunk" - mondta.

A balatonfűzfői robbanás újra ráirányította a figyelmet a lőszerraktárak biztonságára. Szeged közelében csak egy olyan raktár van, ahol jelenleg pirotechnikai anyagokat tárolnak, ellenőrzését pedig pár napja
végezték el a megyei katasztrófavédelem, a tűzoltóság és a rendőrség
munkatársai. Mindent rendben találtak. Tegnap rábukkantak a balatonfűzfői robbanás negyedik áldozatának holttestére is.

írásaink a 3. oldalon

Bővebben az 5. oldalon

A palacsintázó tegnap már az új helyen nyitott ki

Ellenőrzött petárdák

Fotó: Segesvári Csaba

Folytatás az 5. oldalon

Ballagnak a végzősök a hét végén - Százmillió forint iskolafelújításra

Kezdődik a nyári szünet

Légitársaság már van,
repülőtér még nincs
Elszállt a főszezon a Szegedet
bázisul választó Frizair légitársaság számára, mivel nem készült el a repülőtér. Csak a turistaszezon végére fejezik be a
nagyberuházást a kivitelezők.
A Frizair nevű légitársaság nem
használhatja ki az idei turistaszezont, mivel a csapadékos tavasz
miatt csak a nyár végére adják át
a szegedi repülőteret. Márpedig a
kis légitársaság Szegedet szemelte ki bázisrepülőtérnek. A beruházás csúszása miatt az elkövetkező hónapokban a békéscsabai
repteret szeretnék kihasználni,
egy kisebb géppel Bécsbe indítanak majd járatokat. A Szegedre
szánt repülőgépet most alakítják
át, hogy megfeleljen a nyugat-európai repülőtéri elvárásoknak nyilatkozta lapunknak Strohoffer
Zsolt igazgató. Egy cseh gyártmányú L-410-est szereztek be,
amelybe különböző műszereket
kell beszerelni. A Frizair jelenleg
helikopterekkel foglalkozik, Szegedre is szívesen telepítene egyet.
Több hónapos csúszással épül a reptér

Fotó: Schmidt Andrea

írásunk a 3. oldalon

így örültek tegnap a vakációnak Szegeden a Béke utcai iskola harmadikos diákjai
Az utolsó tanítási napot a mihályteleki iskolásokkal töltöttük, akik tanultak: a szöcskehoppozást. A következő két és
fél hónapban akár egyfolytában
játszhatnak.
Mától vakáció - egészen augusztus 31-éig. Hivatalosan tegnap
volt az utolsó tanítási nap, de
egy-két nappal eltérhettek ettől
az egyes iskolák.
Szegeden közel 30 ezer középés általános iskolás számára kezdődnek a nyári örömök a mostani hét végén - csak előbb a nyolcadikosok még elballagnak. A
ballagás időpontja is intézményeként változhat, a legtöbb iskolában ma és holnap tartják. A sze-

gedi önkormányzati általános iskolákban összesen 1650-en vannak a végzősök. A város középiskoláiban 2017-en érettségiznek.
Az egyházi és alapítványi intézményekben közel 600-an végeztek a most záruló tanévben.
A mihályteleki Gárdonyi-iskolások az utolsó napot is tanulással
töltötték: igaz, játszani tanultak. A
szöcskehoppot jövőre már biztosan minden diák ismeri majd a városban: kikérdeztük a szabályokat.
A családok visszatérő gondja,
miként biztosítsák a tartalmasan
szórakoztató nyári programot a
csemetéknek. A szegedi Százszorszép Gyermekház az idei programfüzetében összesen 42 tábort
hirdetett.

Fotó: Frank Yvette

Az önkormányzat nyáron 100
millió forintot költ iskolafelújításokra. Többek között új tetőt
kap a Móra Ferenc szakközépiskola, felújítják a Vedres vizesblokkját, és folytatódik a Kiss Ferenc erdészeti gimnázium fűtésrendszerének korszerűsítése is.
Részletek a 4., jegyzetünk a 3. oldalon
www.delmagyar.hu
II

770133 0 2 5 0 5 8 "

0 6 13 9

• B E L F Ö L D

-

K Ü L F Ö L D "

PENTEK, 2006. JUNIUS 16.

Szijjártó
kritikája

Az EU intézményes válsága is téma a tagországok kormányfőinek féléves találkozóján

A bizalomhiányról Brüsszelben
Megkezdődött tegnap Brüsszelben az eurőpai uniós tagországok állani- cs kormányfőinek
rendes
féléves
találkozója,
amelynek fő célja ezúttal, hogy
meghatározza, mikorra és milyen ütemezésben keveredhet ki
az EU jelenlegi intézményes
válságából, illetve a lakosság részéről mutatkozó bizalomhiány
állapotából.

2008-ban - véletlenül éppen
francia soros elnökség alatt - kívánják megtenni.
losé Manuel Durao Barroso, az
Európai Bizottság elnöke már értésre adta, hogy testülete szerint
az intézményes ügyekhez nem
szabad nyúlni addig, amíg a lakosság biztonságérzetét és bizalmát növelő konkrét intézkedéseket nem hoznak, illetve azok
nem éreztetik hatásukat. Wolfgang Schüssel osztrák kancellár,
a csúcsházigazdája a Financial
Times című brit napilapnak - a
brüsszeli bürokraták első számú
olvasmányának - pénteken nyilatkozva kijelentette: az alkotmány jelenlegi formájában már
nem fog hatályba lépni. Azt viszont első lépésben most kellene
meghatározni, hogy körülbelül
milyen elemeket emeljenek át
belőle a nagyközönség számára
is elfogadhatóbb űj dokumentumokba.

BRÜSSZEL (MTI)
Az eredetileg megálmodott uniós
fejlődési menetrendet az akasztotta meg, hogy tavaly Franciaországban és Hollandiában népszavazáson elakadt az EU intézményrendszerét is továbbfejleszteni, 25-35 tagúra méretezetté
tenni hivatott alkotmányos szerződés ratifikációja. A kudarcot
egyfelől az említett országok belpolitikai válságjelenségei indokolták, de fontos szerepet játszott benne az unióba vetett la-

(acques Chirac francia elnök és Angéla Mcrkel viccelődik a brüsszeli fórumon Fotó: MTI/EPA/Benoit Doppagne A brüsszeli csúcsértekezlet amelyen a Göncz Kinga külügykossági bizalom megingása is egyöntetűnek tűnik az egyetértés minisztert is magában foglaló
(utóbbit egyes vélemények sze- - ezt várhatóan értésre is adják magyar delegációt Gyurcsány FeORBÁN ELEMZETT
rint részben a túlságosan gyors találkozójuk zárónapján, pénte- renc miniszterelnök vezeti - tárhogy a következő európai gyal emellett az euróövezet bővíés nagyarányú 2004-es bővítés ken
A Magyarország iránti pénzpiaci és európai politikai bizalom helyreállítását
parlamenti választás és európai téséről, azon belül az űj tagálokozta).
nevezte a legfontosabb feladatnak Orbán Viktor, aki tegnap az Európai
A mostani csúcsértekezleten a bizottsági váltás évére, 2009-re lamok közül elsőként csatlakozó
Néppárt brüsszeli csúcstalálkozóján számolt be Magyarország jelenlegi
fő
kérdés az, milyen jövőbeni sa- meg kell oldani az intézményes Szlovénia jövő januári belépéséhelyzetéről. A Fidesz elnöke az MTI-nek telefonon adott nyilatkozatában elrokdátumok lehetnek alkalma- kérdéseket. Az is nagyjából kon- ről, illetve a szintén jelentkezett
mondta: az uniós miniszterelnökök csúcstalálkozóját megelőző néppárti
sak arra, hogy elvezessenek az szenzust élvez, hogy ezzel meg Litvánia elutasításának okairól.
megbeszélésen Magyarország külön napirendi pontként szerepelt, s ennek
intézményrendszer
reformját kell várni a franciaországi ésJiol- A csúcs további témái között szekeretében számolt be az ország helyzetéről. „Jelenleg mélyponton vagyunk,
magában
foglaló
és
a
bizalmi landiai választásokat a jövő év repel az uniós közös energiapolinem nagyon hiszik el, amit mondunk, nem tett jót, hogy a költségvetési hiproblémát is kezelni tudó doku- tavaszának végén. Ám míg egye- tika kifejlesztése, a versenykéány és az államadósság mértékét illetően félrevezette a kormány az Eurómentumok elfogadásához, illet- sek már a jövő év második felé- pesség növelésére tett erőfeszítépai Uniót" - tette hozzá Orbán Viktor, aki szerint a bizalom visszanyerésében szeretnének érdemi döntése- sek, valamint belügyi témák és
ve a változások végrehajtásához.
hez egyenes beszédre és világos tervekre van szükség.
Abban a döntéshozók között ket hozni, mások ezt inkább csak aktuális külügyi kérdések is.

Legkevesebb 64 halálos és 78 sebesült áldozatot
követelt egy autóbusz elleni aknatámadás Sri
Lanka középső részén tegnap reggel hivatalos
közlések szerint.
COLOMBO (MTI/AFP/REUTERS/AP)
A hatóságok szerint a buszon főleg bevásárlásból
hazatérő falusiak és iskolás gyerekek utaztak, főként szingalézok. Kórházi források arról számoltak

ISZTAMBUL ES BANGKOK
Kisebb pokolgéprobbanástól könnyebben megsérült
tegnap négy török állampolgár egy isztambuli buszpályaudvaron - közölte a helyi rendőrség. A robbanószerkezetet egy szeméttárolóban helyezték el a
metropolis európai felén elterülő Emlnönü történelmi negyedben, az Aranyszarv-öbölbeli Galata hídnál
található buszpályaudvaron, ahonnan sok turista
Indul kirándulásra. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérülteket kórházba szállították, de egyiküknek az állapota sem súlyos, egy órán belül kiengedhetők a kórházból. A sérültek között nincs magyar
Feltételezett iszlám szélsőségesek csaknem egy
Időben 41 robbantást hajtottak végre tegnap Thaiföld déli részén, és e merényletekben legkevesebb
két személy életét vesztette, huszonketten megsebesültek, köztük öt katona és egy rendőr.

be, hogy az áldozatok között tizenöt gyerek van. A
különböző hatósági tájékoztatások eltérnek abban,
hogy aknavetős támadás, illetve taposóakna okozta-e a robbanást egy félreeső úton, a tamil lázadók
ellenőrzése alatt álló terület közelében.
A merénylet a legvéresebb fegyveres cselekmény
a délkelet-ázsiai szigetországban azóta, hogy
2002-ben tűzszünetet kötöttek a lázadók és a kormány.
A kormány tamil lázadókat vádol a merénylet elkövetésével. A Sri Lanka-i kormány ellen harcoló
Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE) a múltban már több hasonló támadást hajtottak végre,
ugyanakkor rendszerint egy szakadár frakciót tesznek felelőssé a polgári lakosság elleni merényletekért.
A tamilok lázadószervezete csütörtökön tagadta,
hogy köze lenne a merénylethez. Egy magas rangú
tagjuk úgy vélekedett, hogy a szingalézok és a tamilok közötti feszültség szításában érdekelt erők követték el a támadást.
A légierő válaszcsapást mért a tamil felkelők állásai ellen az északkeleti Mulattiwu és Trincomalee
körzetekben - közölték egybehangzóan lázadók és
a hadsereg. Egy katonai szóvivő szerint a hadsereg
elrettentő célzatú, korlátozott támadást hajtott
végre a lázadók ellen.
Megfigyelők szerint félő, hogy az erőszak e legújabb eszkalációjával az ország ismét a polgárháború szélére sodródott. December óta több mint hétszázan - katonák, lázadók és civilek - haltak meg
merényletekben és összecsapásokban Sri Lankán.

Vitanap a reformról
Jövő heti háromnapos ülésén megkezdi a parlament a rendkívüli nyári ülésszakra benyújtott törvényjavaslatok tárgyalását - közölte Mandur László, az Országgyűlés szocialista alelnöke csütörtökön Budapesten, a házbizottság ülését követő sajtótájékoztatón. Hétfőn a Fidesz kezdeményezésére politikai vitanapot tartanak Reform vagy
megszorítás címmel, amelyet követően hétfőn, kedden és szerdán hét
törvényjavaslat általános vitáját tartják. Mandur László elmondta: a
parlament rendkívüli nyári ülésszaka június 19-étől július 31-éig
tart. Ezalatt 14 kormány által benyújtott törvényjavaslatot vitat meg
a Ház. A Fidesz további 7-8 indítvány benyújtását jelezte.
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A pénzügyi válság folyománya,
hogy a forint árfolyama egy év
alatt 10 százalékot esett, a hét
elején pedig elérte két és fél éves
mélypontját - tette hozzá. A forintgyengülés a devizahitelt felvevő magyar családok számára
azt jelenti, hogy összesen 100
milliárd forintos veszteséget kell
elkönyvelniük a hitelszerződések teljes futamidejére, éves
szinten pedig ez 70-80 ezer forintos veszteséget jelenthet - mondta. A Fidesz kommunikációs vezetője szerint minden 10 ezer forintnyi kifizetett törlesztőrészlet
500-600 forinttal drágulhat.
Mint mondta, szakértők szerint
a magyar háztartásoknál összesen 1880 milliárd forintot tesz ki
a deviza alapú hitelállomány,
150 ezer lakáshitelt és 200 ezer
autóvásárlási hitelt vettek fel az
emberek devizában.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a
forint gyengülése miatt az import
is drágul, ami hozzájárul ahhoz,
hogy az áfaemelés árdrágító hatása könnyen érvényesüljön. Az
adó- és járulékemelés, amelyet a
kormány kedden terjesztett a
parlament elé, növeli az inflációt,
vagyis szinte egy időben csökken
a reálbér és a nettó bér.
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Ha kitűnő lettél, csatlakozz Te is lapunk
Szín 5-ös csapatához! Gyere el fotózásunkra,
hozd magaddal a bizonyítványodat és
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Fődíj:

2. díj:
3. díj:
4 - 6 . díj:

mountain bike kerék
Thomson MP3 tejétszó
1 / 0 0 0 Ft értékű Prüitker vásárlási utalván)

MINDENKI KAP AJÁNDÉKOT!
Szín 5-ös csomagolópapír • 1 db ingyen belépő a mórahalmi Erzsébet
Zselés toll • Fényképtartó
A j i t é k b a azok az általános iskolás tanulók
mindenből ötös érdemjegyet szereztek, vagy „kit;

akik a 2005/2006-os

t " "

Hogyan jelentke; |
1. Töltsd ki a nevezési szelvényt! |
2. Gyere el a fotózásra, ahol lapunk fotósai készítenek rólad fényképet
3. Hozd el a fotózásra a kitűnő bizonyítványodat és a kitöltött
FOTÓZÁSOK:
KkttM, Sportcsarnok: június 26., H " - 1 7 "
Makó, HagyMttáz: turnus 26., 12"-18"
Szopod. Ifjústo Háj, feWIiszaparl 2:
s 27^1
I I " és junrus 28-29., 1

,

A sorsolás időpontjai

Hódmezővásárhely, Petőfi
június 27„ 12"-18"
Művelődési Központ: |unius 28,10"-17*
n, Aranyvöm R t n á e r f i S : június 29., 14"-'

06. julius 6.

A sorsoláson vató részvétel további fettétele, hogy szüléid.
A Szrn S ös tanulók fotóit a sorsolást kővetően folyamat.
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Szeged, Kárász j . IS.
Tel.: 555-552

Szeged, Maros u. 29.
Tel: 425-511

NEVEZÉSI SZELVÉNY:

Eladási

Vételi

BUDAPEST (MTI)

NyeiJ bizonyítványoddal
_ egy családi u t a z á s t

Közel hetven áldozat, köztük gyerekek és bevásárló falusiak

Aknatámadás autóbuszra,
srí-lankai lázongások

A Fidesz értékelése szerint a
Gyurcsány-kormány eddigi tevékenységével és a megszorító
intézkedések
bejelentésével
pénzügyi válságba sodorta Magyarországot - jelentette ki
Szijjártó Péter szóvivő tegnapi
sajtótájékoztatóján.

Nevezz meg legalább egy nevezetességet Párizsban!
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A szegedi városvezetés 2005-re is ígérte a futópályát

Csatakiáltás

Légitársaság már van,
repülőtér még nincs

Reptéri csendélet. Egy légitársaság már bázisul választotta Szegedet
Csak a turistaszezon végére készül el a
szegedi reptér. Egy kis légitársaság bázisul
választotta Szegedet, de lecsúsznak a főidényről. Igaz, gépüket még csak most korszerűsítik. A beruházás elkészültét 2005-re
is ígérte a város vezetése.
Több hónapos csúszással épül a szegedi repülőtér. Az 1 milliárd 100 millió forintba kerülő építést eredetileg áprilisban be kellett
volna fejezni, a szokatlanul csapadékos téli

ÚISZÁSZI ILONA
Vakációóóü! Fölszabadult csatakiáhásként hangzik az utolsó tanítási napot lezáró szó. így szokás ezt gondolni és mondani. Pedig
most nem egyöntetű a vakációs öröm.
A (nem pedagógus) szülőket általában kitöri a frász, ha látják és
hallják a szünetre fölhívó jelet. Mert nincs az a
munkahely,
amely olyan hosszú szabadságot engedélyezne, mint amivel le lehetne fedni az iskolai szünet időtartamát. Márpedig a legfeljebb
kéthetesnek engedélyezett családi nyaralás előtti és utáni napok
leckéje - „Mi legyen a gyerek (ek)kel ?" - nagyon nehéz feladvány.
Az édes és gyógyító semmittevés helyett nem egy gyerek tanul,
tanul és tanul - a szünidőben is. Az egyik azért, mert a tanévben
nem fejezték be a tananyagot, pedig az érettségi mint határidő
nem csúsztatható a végtelenségig. A másik azért, mert a szeptembertől júniusig tartó zsúfoltságban nem jutott ideje elmélyülni kedvtelésében - mondjuk a zenetanulásban
vagy a lovaglásban. A harmadik azért, mert számára felfoghatatlanul nagy és
mély tó a tananyag, ezért ismét megpróbál átevickélni rajta - az
őszi pótvizsgáig. A negyedik azért, mert enged a szülői akaratnak:
nyelvtanulással, kézművességgel, KRESZ-vizsgával hasznosítja a
nyári szabadidőt. Az ötödik táborról táborra jár, mert a szülők dolgoznak, a nagyszülők távol laknak, és felügyelet nélkül mégsem
maradhat a kicsike tizenegy vakációs héten át!
A példákból adódik a következtetés: a tanév rövidebb, a tanulnivaló több - mint ami ésszerű, vagy mint ami más uniós országokban szokás.
A tanárok megközelítése persze más. Az idegőrlő tanítás utáni,
jól megérdemelt pihenésüknek örülni szoktak. De a most előttük
álló nyári hónapokra sötét árnyékot vet az ősztől várható megszorítások híre. A tanévzáró értekezleten, az ünnepélyen is egymásra sandítva latolgatják: „Kit bocsát el az igazgató?", „Mely iskolákat vonja össze, zárja be a város ?", egyáltalán: „Ki lehet jönni a fizetésből az áremelések után!?" Meg se hallják a fölhívást: „Vakációóóü!"

Fotó: Schmidt Andrea

és tavaszi időjárásnak köszönhetően a munkát azonban csak április végén tudták elkezdeni.
A Szegedet bázisul választó Frizair légitársaság számára ezzel elszállt a főszezon.
Strohoffer Zsolt igazgató elmondta: a Szegedre szánt repülőgépet most alakítják át,
hogy megfeleljen a nyugat-európai repülőtéri elvárásoknak. Egy cseh gyártmányú
L-410-est szereztek be, amelybe különböző műszereket kell beszerelni. A gép új idő-

FUTÓPÁLYA, LÉPÉSENKÉNT
A szegedi önkormányzat az előző ciklusban szerezte meg a reptér tulajdonjogát. Ekkor már a füves
leszállópályán működött az SZKT beruházásában 1997-ben elkészült fénytechnika. 1993-ban, majd
legközelebb 2002-ben az Adriára indítottak járatokat - ezzel hosszú szünet után újra bekapcsolódott
Szeged a kereskedelmi légi forgalomba. 2004-ben foglalkozott először komolyan a repülőtér fejlesztésével a város vezetése, akkor leghamarabb 2005-re ígérték az új futópályát. 2005 tavaszán született meg a döntés a fejlesztésről, akkor Nagy Sándor alpolgármester azt közölte: az első 40-50 személyes repülőgépek várhatóan ősszel landolnak a betonon. 2006 tavaszán Nagy azt nyilatkozta, számítása szerint nyár közepére teljesen megújul a szegedi repülőtér. A futópálya 1185 méter hosszú és
30 méter széles, és bővíthető lesz.

járásradart, földközelségjelzőt, adatrögzítőt kap.
Az igazgató hozzátette: mivel Békéscsabán gyakorlatilag kész, szépen kiépült a
szegedinél kicsit nagyobb futópályával a repülőtér, azt is szeretnék kiszolgálni. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy m o n d j u k egy
Szeged-Békéscsaba-Bécs járatot indítanának. A gép bázisrepülőtere azonban Szeged
lenne, hiszen nagyobb város, ígéretesebb
térség - magyarázta. A Frizair jelenleg helikopterekkel foglalkozik, és Szegedre is szívesen telepítene egyet.
A társaság a 19 személyes gépével nem indítana menetrend szerinti járatokat. Annak
túl nagy a kockázata, hiszen ha egy utas váltott jegyet, akkor is repülni kell. Bérbe adná
viszont a gépet utazási irodáknak - ezt a
szakma charter járatnak nevezi. De adott
esetben ő maga is toborozna utasokat. Strohoffer Zsolt bizakodó, hiszen eddig is rengeteg az érdeklődő, bár a gép átalakítása miatt
és a repülőtér építésének elhúzódása miatt a
főszezonról idén már biztosan lekéstek.
M. B. I.

Az ATEV-telepre nem fertőzött szárnyasokat vittek

Bácsban segítettek
állatorvosaink
Csongrád megyei hatósági állatorvosok is részt vettek a Bács-Kiskun megyei madárinfluenza elleni védekezőmunkában. A vásárhelyi kerületből naponta egy-egy orvos m e n t át úgynevezett
udvarszemlére. A kerületi főállatorvos a tegnapi közgyűlésen
beszámolt az ATEV-telepen folyó baromfimegsemmisítésről is.
MUNKATÁRSAINKTÓL
A Bács-Kiskun megyei Kiskunmajsa térségben közel félmillió
háziszárnyast kellett kiirtani,
mivel madárinfluenza vírusával
fertőzött példányokra bukkantak
a szakemberek. A betegség elleni
védekezést az ottani hatósági állatorvosok nem győzték, ezért
Csongrád megyei kollégáiktól
kértek, s kaptak is segítséget.
- A madárinfluenzával fertőzött terület tíz kilométeres védőkörzetében úgynevezett udvarszemlét tartottak munkatársaim. Ez azt jelentette, hogy teljes
védőruházatba öltözve végigjárták az összes olyan helyet, ahol
baromfit tartottak, s felírták az
állományt - tudtuk meg dr. Papp
Zoltán vásárhelyi kerületi főállatorvostól.
Csongrád megye állatorvosi
szempontból hat kerületre tagozódik, s ennek egyike a vásárhelyi, melyhez a városon kívül
Mártély és Székkutas is tartozik.

Innen naponta egy hatósági állatorvos ment át Bács-Kiskun
megyébe. A vásárhelyieken kívül
makói és csanyteleki állatorvosok is részt vettek a munkában.
A lakosság tájékoztatását és
megnyugtatását szolgálta a vásárhelyi kerületi főállatorvos tegnapi beszámolója a városi képviselő-testület rendkívüli ülésén.
A szakember elmondta: nincs ok
az aggodalomra azzal kapcsolatban, hogy az ATEV itteni telephelyére szállítottak szárnyasokat. Ide ugyanis az egészséges, de
biztonsági okokból elpusztított
kacsák, libák tetemei kerültek,
mégpedig teljesen zárt konténerben.
A dolgozók megfelelő védőfelszerelésben, a szükséges óvintézkedések mellett látják el faladatukat: a szárnyasokat legkevesebb 133 Celsius-fokon, legalább
20 percig hőkezelik - ez a sterilizálás, ezután lesz a tetemekből
húsliszt, amelyet majd egy égetőműben elégetnek.

Saját otthonába
költözött a DNT
MUNKATÁRSUNKTÓL
Elkészült és benépesült, tegnap
pedig ünnepélyesen fel is avatatták a Dél-alföldi Neurobiológiai
Tudásközpont (DNT) új épületét. A Szegedi Akadémiai Bizottság nagytermében tartott tudományos ülést követően, dr. Szabó Gábor, a szegedi egyetem rektora és dr. Telegdy Gyula akadémikus, a D N T konzorciumvezetője avatta fel a Szikra utca 2.
számú (a fül-orr-gégészeti klinika melletti) új épületet.
Lapunkban többször írtunk arról, hogy e konzorcium a Szegedi
Tudományegyetem, a Szegedi Biológiai Központ, az Égis Gyógyszergyár Rt., valamint több kis- és

középvállalkozás összefogásából
tavaly jött létre, s végleges otthona lelt az egyetem egykori karbantartó műhelyének felújított épületében. A háromszintes épületben tíz laboratórium, a kísérleti
állatok karanténja, és a D N T működéséhez szükséges műszerek,
berendezések kapnak helyet. A 35
munkacsoport a különféle szorongásos és szenvedélybetegségekkel, továbbá az Alzheimer- és
Parkinson-kór megelőzését és
gyógyítását célzó kutatásokkal
foglalkozik. A D N T háromszáz
munkatársa
tevékenységének
eredményeként új és hatékony
molekulákat, diagnosztikumokat
fejlesszenek ki az idegrendszert
érintő betegségek gyógyítására.

Föllélegeztek a termelők és a feldolgozók

Megint vágják a baromfit a megyében
N e m változtak tegnapelőtt óta
a madárinfluenzával kapcsolatos intézkedések. A hatóság engedélyezte, hogy a Csongrád és
Bács-Kiskun megyéből származó, a védőzónán kívül eső baromfit is levágják a három helyi
feldolgozóban.
Az angliai laboratóriumból tegnap estig nem érkezett meg annak a vizsgálatnak az eredménye, amely bizonyítaná, hogy a
madárinfluenza-vírus H5Nl-es,
emberre is veszélyes típusa fertőzte meg a Bács-Kiskun megyei
baromfiállományt. Az agrárminiszter és az országos főállatorvos ennek ellenére biztos benne,
hogy ezzel a vírussal kell szembenéznünk.
A Csongrád
Megyei Állat-egészségügyi
és
Élelmiszer-ellenőrző Állomás is úgy
járt el, mintha a H 5 N l - e s vírustörzs lenne a madárinfluenza-fertőzés okozója. Ezért került
egész Csongrád megye az úgynevezett B zónába, amely enyhébb
korlátozás alá eső területet jelent. A megyei főállatorvos, Szigeti Sándor tegnapelőtti rendeletével engedélyezte, hogy a
Csongrád megyéből származó,
vágásra érett baromfit a három
helyi vágóhíd, a szentesi, a pusz-

tamérgesi és a szentmihályi feldolgozhatja. Húsukat azonban
egyelőre csak Magyarországon
lehet értékesíteni. Bács-Kiskun
megyéből is fogadhatják azokat
a szárnyasokat az üzemek, amelyeket az enyhébb korlátozás alá
eső területeken neveltek - egészítette ki információinkat tegnap az állat-egészségügyi állomás igazgatója.
F.K.

SZENTMiHÁlYON EGÉSZ NAP
DOLGOZNAK
A rendelet segített a baromfivész
miatt nehéz helyzetbe került termelőkön és feldolgozókon. A
Szentmihályi Új Élet Kft.-nél tegnap azokat a szárnyasokat fogadták. amelyeket a vágási program szerint már a hét elején fel
kellett volna dolgozniuk - mondta ottjártunkkor Tóth Imréné ügyvezető igazgató. A baromfit szokás szerint hajnalban az üzem
kapujához szállították, a vágóhíd
egész nap teljes kapacitással
dolgozott. Amíg Csongrádból nem
szállíthattak a termelők - a megyében az élő állatok mozgatását
már a baromfivész kihirdetésének első napján, a múlt pénteken
megtiltották - , a cég a Dunántúlról vásárolt baromfit.

Újra helybeli csirkét vágnak Szentmihályon

Fotó: Schmidt Andrea
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KÖRKÉP
ALGYÓ. Július 3-a és 7-e között
Süli András művészeti
alkotótábort szerveznek az
Algyői Művészkör tagjaival,
támogatásban a megye neves
népi- és iparművészeivel. A
résztvevők megismerkedhetnek
a népi- és iparművészet
vállfajaival, népi
gyermekjátékokat készíthetnek,
lesz gyöngyszövés, szövés,
körmönfonás, nemezelési
technikák. A programok között
szerepel még ismerkedés Algyő
nevezetességeivel, üvegfestési
módszerek, algyői fafaragások,
néptánc és kirándulás. A
szervezők a művészet és alkotás
iránt érdeklődőket gyermekeket és felnőtteket is várják a táborba.
Programvezető: Gálné Nagy
Ildikó szövő népi iparművész,
Bereczné Lázár Nóra kulturális
főmunkatárs. Jelentkezési
határidő: június 19. hétfő 12
óra.
BALÁSTYA. Hétfőn kezdődik a
művelődési ház által hétköznap
délelöttökre, alsósok számára
szervezett foglalkoztató tábor. A
programok között szerepel
sportnap, szegedi
meseszínház-látogatás,
kézműves foglalkozások és
strandolás. A tábor július 7-éig
tart.
KÚBEKHÁZA. Cool Túra
címmel negyedik alkalommal
rendeznek Volkswagen és Audi
találkozót szombaton és
vasárnap Kübckházán. A
résztvevők szombaton délben a
Szeged Plaza parkolójából
indulnak Kübekházára. Az
autómustra 13 órakor kezdődik,
az eredményhirdetés 16 órakor.
Délután erotikus autómosás,
este sztriptíz, napközben
koncertek - FunKings, az Ikrek
és a Friday's Dust - várja az
érdeklődőket.
SZEGED. Utazó show-műsort
érkezik ma a Bartók Béla
Művelődési Központba. 19
órától a budapesti Gadacnce
Musical Csoport részleteket ad
elő az Operaház Fantomja, a
Jckyll és Hyde, a Chicago, a
Sztárcsinálók, a Macskák, a
Kabaré, az István, a király, a
Hair, az Elisabcth című
musicalekből. Az útlevéllel
érkező nézők között kisorsolnak
egy luxusutazást.
- Ma 16 órakor kezdődik a
Szegcdi Ifjúsági Házban a Tisza
Lajos Könnyűipari
Szakközépiskola és Szakiskola
végzős divat-stílustervező
tanulóinak nyilvános gyakorlati
vizsgája.
SZEGED-SZÓREG. Június
23-25-én rendezik a szőregi
rózsaünnepet. Bár a szőregi
szabadidőpark rekonstrukciója
már elkezdődött, az ünnep egyes
rendezvényeit (az esti koncertet,
a Szupcrbuli televíziós felvételét)
a csapadékos időjárás és a magas
belvíz miatt a szőregi Pálya téren
tartják meg. A helyszínváltozás a
programokat nem érinti. A
szabadidőpark felső részén
busz-, és személygépkocsi
parkolót alakítanak ki.
IILLÉS. Tanyai iskolások
találkozóját tartják
szombaton 10 órától az Erdei
iskolában (volt Baromjárási
iskola). 15 órától
nosztalgiaműsort rendeznek a
szabadtéri színpadon,
és lesznek még sportvetélkedők
és szabadtéri játékok. A
szervezők várják
az egykori üllési tanyai
iskolák minden volt
tanulóját és tanítóját
családtagjaikkal
együtt.
- Parlagfű-mentesítést
szervez a Remény
Nagycsaládos Egyesület, a
diákönkormányzat ás a község
önkormányzata hétfőn 9 és 15
óra között. Az akcióra várják az
üllésieket, gyülekező az
általános iskola udvarán.
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Szöcskehopp, csapd le csacsi és izgalom - Kezdődik a két és fél hónapos vakáció

Játszani tanultak az iskolások
Van, aki nyári táborban, más a medencében piheni ki a tanév f á r a d a l m a i t .
Az általános- és középiskolákban tegnap volt az utolsó t a n í t á s i nap - a mihálytelcki gyerekek például játszani
tanultak.
- Kő, papír, olló, sárga ragasztó - skandálták hangosan a mihályteleki Gárdonyi Géza Általános Iskola elsősei a kiszámolós mondókát az intézmény bejárata előtt. A tanév utolsó tanítási napja
leginkább a játékról, a nyaralásról és a
ballagás elótti teendők megbeszéléséről
szólt.
- Szeretek iskolába járni, de n e m hiányzik majd a nyáron - mondja az elsős
Csorba Zsófia, hozzátéve: még az utolsó
héten sem lazíthattak. - Játszani tanultunk - meséli a kislány, akiről megtudtuk, már az első évben jó barátságot kötött Dáviddal és Márióval. A nyarat
mégsem velük, hanem szomszédjával,
Dórival tölti. - Ha jó idő lesz, a házunk
medencéjében fogunk fürdeni - avat be
terveibe. N e m kaptak leckét a szünidőre. - A tanár ncni csak azt mondta, minél több ideig legyünk a szabadban és
igyunk sok tejet.
- Éppen a ballagásról beszélgettünk,
hogy ki milyen ruhát visel majd - mondja
a végzős Glózik Ágnes, aki tegnap utoljára
Tegnap az utolsó betűt is felírták a táblára a mihályteleki Gárdonyi Géza Általános Iskola elsősei
TÁBORKAVAIKAD
A Százszorszép Gyermekház Vakáció 2006 című programfüzetében összesen 42 tábort
hirdetett. Az első táborok - kezdő görkorcsolya, mese és rádiós média - már héttőn elindulnak. Egyes foglalkozásokat több turnusban hirdettek meg: a kukta, kézműves, hadtörténeti, musical és színjátszó táborokba
például lehet még jelentkezni. Mint azt Hegedűs Jenő, a gyermekház munkatársa elmondta. tavaly több mint ezren vettek részt programjaikon, idén 450 jelentkezőnél tartanak. A
szabad helyekről és részvételi díjakról a
420-278-as telefonszámon lehet érdeklődni.
A táborok részletes programja a Vakáció 2006
füzetben, valamint a www.szazszorszepgyermekhaz.hu weboldalon is megtalálható.

lépte át az általános iskola küszöbét. - Kicsit sajnálom, hogy elballagok, szerettem
ide járni.
Ági szeptembertől a Tömörkény gimnázium ének-zene tagozatos osztályának tanulója lesz, kicsit félve, ugyanakkor kíváncsisággal várja az űj tanévet. A szintén
végzős Garaba Zsolt is tart a gimnáziumtól, de bevallása szerint éppen elég ideig
volt általános iskolás. Kicsit unatkozott is
az utolsó napon, egy piros pöttyös gumilabda rugdosásával próbálta elütni az időt.
- Mindenkinek megígértem, hogy nála
alszom a nyáron, így nem telik majd unalmasan a vakáció - közölte Beszédes
Anett. Az ötödik osztályos lány barátnőivel együtt az utolsó napokat az iskola ud-

Fotó: Frank Yvette

TAKARÍTOTTAK
Utolsó előtti tanítási napjukat takarítással töltötték a Fodor József gimnázium és szakközépiskola diákjai. A tanulók nemcsak a gimnáziumot, a környékét is rendbe tették. Deák Attila igazgató elmondta, a környezetgazdálkodási kht.-tól húsz köbméteres konténert rendeltek, amit közel háromnegyed részig töltöttek meg szeméttel.
varán sütkérezéssel és játékkal töltötte. Csapd le csacsiztunk a tanárokkal és
szöcskehoppoztunk - mesélik a lányok.
Utóbbi játék saját tanulmányuk. - Terpeszbe állunk és kört alakítunk. Ezután
megpróbáljuk az egyik lábunkat a szomszédunk lába közé tenni. Ha sikerül ellépnie, játékban maradhat, ha nem, kiesett -

vázolja Anett a szabályokat. Az ötödikes
lányok nyáron sem szakadnak el egymástól. - Bugacra megyünk öt napra táborozni. Lovaglás, bográcsozás, tábortűz melletti alvás lesz a program. Már nagyon várjuk, mert mindannyian szeretjük a lovakat - mondták.
KISS GÁBOR GERGŐ

A Vám téren is lesz
Ásatással kezdődik az építkezés villamoskitérő
fövő tavasszal alapozzák a Tömörkény gimnázium új szárnyát

a nyári tetőt - mondta
a munkálatokról Kühn
János igazgató. A feltárást a közbeszerzési eljárás után ősszel kezdik el a régészek. Tavaszra a tervek szerint
végeznek, addigra elkészül az iskola új szárnyának kiviteli terve
is, valamint kiválasztják az építőjét.
A megközelítőleg ezer
négyzetméter alapterületű új épületrészbe a
mostani pincehelyiségekből költöznek át a
művészeti
műhelyek.
Az építkezésre a fenntartó szegedi önkorpályázaton
Az iskola most, illetve a még csak papíron létező új szárny Fotó: Schmidt Andrea mányzat
nyert 600 millió forinMielőtt elkezdik épí- szárnnyal bővítik az is- egykori területén áll. tot. A pénzből a régi
teni a szegcdi Tömör- kolát a Béla utcát össze- Az udvaron feltehető- gimnáziumot is felújítkény gimnázium ú j kötve a Korányi fasor- en a Palánk városrész ják; akadálymentesítik
épületszárnyát,
régé- ral. Itt is, mint minden romjait emelik ki a ré- egy lift beépítésével, abszek dolgoznak az ud- nagyobb
beruházás gészek az új épület he- lakait kicserélik, járólavaron: a Palánk romjait előtt, ahol gyaníthatóan lyén. Ezért most meg- poznak és festenek. A
gimnáziremélik feltárni.
értékes régészeti lelete- tisztítjuk a terepet, Tömörkény
két rejt a föld mélye, kö- hogy dolgozni tudja- u m bővítése az elképzeÁsatást készítenek elő a telező feltárást végez- nak. Lebontottuk a ga- lések szerint 2008 szeprázst, elköltöztettük a temberéig befejeződik.
Tömörkény István gim- tetni.
názium udvarán. Új
- A gimnázium a vár kőfaragókat, leszedtük
D.T.

Kanadában zenél a Rozsdamaró
MUNKATÁRSUNKTÓL
Kanadában t u r n é z i k m á j u s
31. óta a Rozsdamaró zenekar. A N é p m ű v é s z e t Ifjű Mestere c í m m e l k i t ü n t e t e t t szegedi együttest a kanadai magyar
táncegyüttesek .hívták meg, a
Rozsdamaró július 5-éig marad. M o n t r e a l b a n
felléptek
m á r az o t t a n i Bokréta Táncegyüttessel és közös koncertet

és t á n c h á z a t t a r t o t t a k a Kanadában élő magyarokból álló,
népzenét játszó G y a n t a zenekarral.
Részt vesznek
az
észak-amerikai magyar tánccsoportok legnagyobb rendezvényén, a torontói Pontozó
Fesztiválon, ahol a torontói
Kodály, és a montreali Bokréta T á n c e g y ü t t e s t kísérik. A
következő állomás a Niagara-vízesésénél rendezett Cifra

Tábor lesz, ahol néptáncosokn a k h ú z z á k a talpalávalót. Ez
az egyetlen magyar néptánctábor Kanadában, ezért egész
Észak-Amerikából
érkeznek
táncosok és zenészek - tájékoztatott Nagy Gábor, kontrás. Hozzátette: a fellépéseik
sikeresek, ők pedig örülnek:
„szegedi z e n e k a r k é n t elvihetjük a város hírét a nagyvilágba."

Villamos kitérő épül a Vám téren. A vonal vizsgálatai azt m u t a t ják, hogy a legjobb keresztezési pont az egymással szembe haladó
kocsik számára a Vám téren adódik - mondta Dózsa Gábor, SZKT
igazgató. Most a Szivárvány kitérőnél átlagosan két percet vár a
Kecskésre tartó villamos, az új kitérő miatt júliustól egyenletesebb lehet a vonalon forgalom
Fotó: Karnok Csaba
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A Szeged környéki raktárt a napokban ellenőrizték

Egész este pakoltak a kereskedők a Mars téren

A petárdatároló
biztonságban van
Soron kívüli ellenőrzéseket rendelt el a szaktárca a tegnapelőtti
lőszerraktár-robbanás
után.
Csongrád megyében csak egy
helyen tárolnak pirotechnikai
anyagokat, a szakemberek azt
pár napja rendben találták.

Megnyílt a két csarnok

A NEGYEDIK
ÁLDOZAT
Bizonyos, hogy négy halálos
áldozata van a szerdai balatonfűzfői robbanásnak, miután
tegnap megtalálták a negyedik
áldozat holttestét is a leomlott
raktártól mintegy száz méterre, az épületet körülvevő erdőben. A helyszíni szemle csütörtökön is egész nap tartott.

A balatonfűzfői robbanás után az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a pirotechnikai anyagokat előállító
üzemek és az azokat tároló raktárak soron kívüli ellenőrzésére
szólította föl a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokat.
mennyiségben tárolnak pirotechSzeged közelében csak egy nikai eszközöket, a szemlén pedig
olyan raktár van, ahol jelenleg is nem bukkantak hiányosságokra.
pirotechnikai anyagokat tárol- Az előírt speciális, szikramentes
nak, a szilveszter előtt felállított elektromos berendezések, a műalkalmi elárusító- és tárolókonté- ködőképes tűzoltó készülékek és
nerek már nem üzemelnek. Az ál- a fizikai behatolásnak ellenálló
landó raktár ellenőrzését mind- nyílászárók mind rendben vanössze pár napja végezték el a me- nak. Azt nem árulhatta el, hol
gyei katasztrófavédelem, a tűzol- van a raktár, de annyit elmondott,
tóság és a rendőrség munkatársai. hogy a közelében nincs lakóépüMint Hódi József tűzoltó alezre- let. Az alezredes lapzártánkig
des, a tűzmegelőzési osztály veze- "nem kapott olyan minisztériumi
tője elmondta, a megye egyetlen utasítást, amely szerint meg kelilyen raktárában csupán kisebb lene ismételniük a napokban elvégzett vizsgálatot.
A Szeged környéki raktár névteROBBANÁSTÓL ROBBANÁSIG
lenséget kérő bérlője szerint jelenA Fővárosi ítélőtábla tegnap hely- leg összesen kilencszázhetven kibenhagyta az első fokú eljárás íté- logramm pirotechnikai anyagot
letét a Pyro-Technik Kft.-vel szem- tárolnak az épületben, a raktár
ben, amely szerint a cég felelős a hét éve működik ugyanott, a szitörökbálinti petárdaraktár két évvel gorú előírásokat gondosan betartezelőtti felrobbanásáért. 2004 au- va. A férfi nem járult hozzá a rakgusztusában négyen haltak meg a tár fotózásához sem, mint mondPest megyei balesetben, az önkor- ta, az épület felismerése közbizmányzati és magáningatlanokban tonsági kockázatot jelentene.
harmincmilliós kár keletkezett.
T. R.

A tejesasszonyok is az ú j üzletben árulnak
Folytatás az 1. oldalról
A vásárlóknak is tetszettek az új csarnokok.
A tegnap még csak nézelődő domaszéki Bata
Lászlórté azt közölte, a régi Mars térrel se
volt baja, de ezek a körülmények azért már
egészen mások. Össze sem lehet hasonlítani
az itteni üzleteket a kinti bódékkal. „Tisztábbak, szebbek, biztosan jó lesz itt vásárolni" mondta a szegedi Petróczi Istvánné.
Rádóczi Kálmánné hat éve árul házi tejet, vajat, túrót és sajtot a város piacán, a csütörtöki
forgalommal elégedett volt. Társa, Tóth Józsefné se tűnt elégedetlennek: szerinte visszatérő

Lovas kocsival is szállítják a vendégeket

Sörfesztivál: telt ház
l é i t ház volt a tizennegyedik
szegedi sörfesztivál első két napján. Az Etelka sori stadionban a
sörbarátok már a nyitás után elfoglalják a legjobb helyeket.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi sörfesztivál első két
napján telt ház volt az Etelka sori
stadionban. - Megfigyeltem,
hogy a legtöbben éhesen érkeznek - mondta Puskás László főszervező. - A sör mellett a sült
csülök fogy a legjobban.
Sokan már a nyitás után (hétköznapokon kettőkor, szombaton és vasárnap délben nyitnak)
berendezkednek a sörözésre,
hogy később ne kelljen jegyet váltaniuk. A szervezők viszont úgy
érzik, a bevezetett belépős rendszer nem riasztja vissza a sörbarátokat a fogyasztástól.
Egyre többen veszik igénybe a
tömegközlekedési
eszközöket,
vagy kerékpárral érkeznek az
Etelka sorra. A gyerekeket - természetesen a szüleik kíséretében
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- lovas kocsi szállítja a fesztiválra. A szervezőknek ez a húzása is
bejött, hiszen rengeteg fiatal
„lóg" a négylábúak vontatta járművön. Az éjszakába nyúló
programok miatt a rendezőség
arra is figyelt, hogy a koncertek
ne zavarják a lakókat: zajvédelmi
szakértőt szerződtettek.

Várkisasszonyok

vevői megtalálták az új helyen. Farkasné Kovács Ibolya, a Farkas és Társai 2000 Bt. vezetője azonban még nem nyitott ki. Már megvan a
működési engedélye, de régi vevői miatt még

marad a megszokott helyén, a Tálas-sor elején.
Azt az épületet még nem_bontották le. Szombaton bezár, hétfőre - mint ígérte - átpakol.
F.K.

ANNA ES ÍREN
A vásár- és piacigazgatóság közvélemény-kutatást tartott a Mars téren, milyen női nevet adjanak az eddig
Kl-esnek és K2-esnek hívott csarnoknak. Az ajánlatban az Anna és az Irén név szerepelt, ezeket a vásárlók
nagy többséggel el is fogadták. A névadásnak történelmi oka van: Matolcsy Anna nyitotta meg ugyanis negyven évvel ezelőtt az első, Annának keresztelt butikot, amelyet mind a mai napig működtet új tulajdonosa. Tanács Imréné Irén néni pedig a legrégebbi tejesasszony a Mars téren. A már nyugdíjas Matolcsy Annához nem
sikerült elérhetőséget találnunk, Irén néni pedig tegnap azért nem mérte a tejet, mivel csak szerdán és szombaton árul - immáron a róla elnevezett csarnokban.

Évekig csak épített, nem hitte el, hogy szabálytalanul

Károk, kényszerbontásból
A hivatalok fölszólításaira nem reagált, és érdekeinek védelmében nem fordult időben szakemberhez egy baktói asszony. Elbontatják a kamráját és a kazánházát, de odaveszhet akár az egész
háza is.

MA! PROGRAM
17.00-17.30: NSZK Zenekar koncertje
18.00-18.30: Andy Dance School
műsora
19.00-19.30: Akrobat Originál
Dance School bemutatója
19.30-20.00: Burgisi Néptánc
Együttes fellépése
20.00-20.30: Kesteven Morris Néptánc Együttes és a Mikitukas Gyermek Néptánc Együttes műsora
20.30-21.00: MAGNA CUM LAUDE
koncert
22.00: LOLA énekel
23.00: Férfi vetkőzőshow
24.00-01: Gera Fivérek játszanak
01-02: Iglédi Disco

Fotó: Segesvári Csaba

Baktói, kiskertes városrészben álló házához évek
óta építi a kazánházat és a kamrát Nagy Katalin. A
házhoz ragasztott melléképületek még mindig nem
készültek el, pedig az asszony - azt mondja - , több
millió forintot elköltött már rájuk.
Négy éve a szegedi polgármesteri hivatalba bejelentés érkezett, hogy Katalin a megengedettnél nagyobb területet épített be. A hatóság felszólította,
hogy módosítsa az építési engedélyt, kérjen fennmaradási határozatot. A nyugdíjas asszony nem reagált, megbírságolták, nem fizetett. A határidők lejártak, jogerős jegyzői határozat született, amely
szerint a szabálytalanul épített házrészt Katalinnak
legkésőbb július 3-áig el kell bontania. Ha nem teszi meg, másnap hatósági kényszerbontás lesz.
Katalin későn ugyan, de végre ügyvédhez fordult.
- A jogerős bontási határozattal keresett fel - ma' gyarázta az ügyvéd, aki nem vállalta, hogy a nevét
megírjuk. Azt mondta, nem reklámot akar, hanem
segíteni a néninek. - Sajnos, Katalin nagyon elkésett. Az évek alatt felhalmozódott iratanyagot áttekintve úgy látom, korábban is sok hibát vétett,
nem használta ki a jogi lehetőségeit. Évek óta keresi az igazát jogsegélyszolgálatoknál, civil szervezeteknél, a végeredményt tekintve: nem a megfelelő
helyeken. Ügyvéd segítségét kellett volna kérnie,
lehet, hogy régen megoldhatta volna az ügyet. A
jogerős a döntéssel már nem lehet mit kezdeni,
csupán észrevételt nyújthattam be az építési irodának - magyarázta Katalin jogi képviselője.
Az ügyvéd igyekszik időt nyerni. Beadványt kül-
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Az egyetem Batthyány utcai óvodájában várat álmodott a nagycsoportosok szobájának falára Büi Szilveszter iparművész, formatervező és gyakorló apuka. A mesebeli hátteret Gráma István festőművész ingyen készítette el. A gyerekek váruraknak, várkisaszszonyoknak és alabárdosoknak öltözve játszhatnak kedvükre az
ovis szobájuk galériáján, az ú j vár falai között
Fotó: Segesvári Csaba

HÍREK
RÉGIÓRA SZEGEDRŐL
Ma délután 1-kor ismét
jelentkezik a Magyar Televízió
1 -es csatornáján a szegedi stúdió
körzeti magazinja, a Regióra. A
tartalomból: válogatott kerettag
és szenvedélyes ejtőernyősnő,
szegedi zeneiskolások Turkuban,
43 év után visszaballagtak a
véndiákok a vásárhelyi Bethlen
gimnáziumba, még felfedezésre
vár Kumbor Alma, a 19 éves
szegedi énekestehetség. Lesz
kívánságműsor és telefonos
játék, amely a 62/622-855 és a
62/622-866-os számon hívható.
TOPLISTÁS BŰNÖZŐT
FOGTAK
Keresett bűnözőt sikerült elfogni
szerdán a csongrádi rendőröknek
a város területén. A 34 éves
Asztalos Ferenc a megyei
bűnözők tophstáján szerepelt,
többek között lopással, ittas
vezetéssel, körözött jármű
eltulajdonításával vádolják. Bár
jogerős szabadságvesztésre
ítélték, büntetésének letöltését
sem kezdte meg.

PONTOSÍTÁS A FALRÓL
Az ópusztaszeri Megmaradás
faláról írott cikkünkkel
kapcsolatban a Dél-alföldi Média
Kft. ügyvezetője, Sz. Lukács Imre
az alábbi pontosításokat kérte
Nagy Katalin: N e m fogom elbontani az életem lapunktól. A magyarság
munkáját
Fotó: Segesvári Csaba kiválóságainak, a történelmi
városoknak és a mai kor
dött az önkormányzathoz, amiben azt írta, hogy a történelmi személyiségeinek a
baktói asszony érvényes építési engedéllyel rendel- nevét díjtalanul, tisztességtől,
kezik. Katalin állítása szerint a hetvenes években, munkájuk elismeréseként tette
SZÁZSZOR IS MEGGONDOLJAK
amikor az engedélyt kapta, még nem volt érvény- fel a falra. Több
Mindössze egy-két hatósági kényszerbontás volt Szege- ben a telek beépítését korlátozó rendelet.
önkormányzatnak pénzért rakták
den az elmúlt években. A hivatal nagyon meggondolja,
Sem a hivatal, sem az asszony jogi képviselője fel a tábláját. A tízhektáros
hogy él-e ezzel a lehetőséggel, hiszen a költségeket meg nem tudott még utánanézni a hivatkozott, több területből három hektár van a
kell előlegeznie, a megtérülés pedig bizonytalan - tud- mint harmincéves rendelkezésnek. Az ügyvéd a fel- DAM Kft. tulajdonában, a többi
tuk meg az önkormányzat építési irodáján. Kovács Béla tételezett joghézagba kapaszkodik, kérte, halasszák magánszemélyeké. A
osztályvezető elmondta, november óta szigorúbbak az el a végrehajtást.
törmelékanyagot az
eljárási szabályok. Ha a hivatal tudomást szerez az enA hatósági bontás több százezer forintba kerülne, Ópusztaszer-F'usztaszer közötti
gedély nélküli vagy szabálytalan építkezésről, 40 nap ezt a 40 ezer forintos nyugdíjából Katalin képtelen földúton találták meg. A bontást
alatt tisztáznia kell az ügyet. Ezután az építőnek 60 naplesz kifizetni. Adóként hajtják be, elárverezhetik a végző cégvezetőjétől tudjuk,
ja marad fennmaradási engedélyt beszerezni, és módo- házát is.
innen a szegedi hulladéklerakóba
síttatni az építési engedélyét.
DOMBAI TÜNDE szállították a törmeléket.
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A csongrádi Juhász Melinda héttől fél ötig dolgozna

A szegedi Tóth Bagi Csaba ősszel Amerikában folytatja

Már két éve keres állást
az egyedülálló anya
Hcttől fel ötig tartó m u n k á t keres Csongrádon Juhász Melinda
- hiába. A gyermekeit egyedül
nevelő édesanya havi 60 ezer forintot kap. Két ingatlanja is
van, így nem jogosult szociális
támogatásra, hitelt meg azért
nem kap, inert nincs állandó jövedelme. O nem akarja eladni
örökségét: dolgozni szeretne,
de eddig m i n d e n ü t t azt kérdezték tőle: mi lesz, ha helyettesíteni kell a kicsik miatt? Most,
ha teheti, napszámba jár.
Kilátástalannak érzi helyzetét a
csongrádi Juhász Melinda. Az ötéves kisfiát és hétéves kislányát
egyedül nevelő anyuka 2004
szeptembere
óta bejelentett
munkanélküli. Korábban a gazdaszövetkezetnél dolgozott, de
mire visszatért gyesről, a munkaadóját felszámolták. Kereskedői és vendéglátói, valamint számítógép-kezelői végzettséggel a
tarsolyában megpróbált munkát
keresni, de mindenhol elutasítják, mikor két csemetéje kerül
szóba.
- M i n d e n ü t t azt kapom, hogy
nem kellek, mert m i van, ha
helyettesíteni kell jt gyerekek
miatt - idézi a kikosarazőkat
Melinda. - A kérdés részükről
jogos, hiszen senkire sem tudom rábízni a piciket, közvetlen rokonaim ugyanis már n e m
élnek, férjemmel és az ő szüleivel pedig megromlott a kapcsolatunk. Én csak héttől fél ötig
tudok dolgozni, előtte, utána,
m i n t minden szülőnek, a gyermekeimmel kell lennem, ezért
a többműszakos m u n k a r e n d
szóba sem jöhet. Amikor csak
tudok, elmegyek napszámba,
de az nem megoldás. A családi
pótlék és a gyerektartás összege
60 ezer forint, ebből kell gazdálkodnom egy hónapban, de
úgy, hogy csak Niki és Attila étkeztetésére teljes árként 12 ezret kell fordítanom, mert szociális támogatásra nem vagyunk
jogosultak - sorolja a nehézségeket az anyuka.
Ez a helyzet abból adódik,
hogy Melinda nemrégiben örö-
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Türnén Al di Meolával
Feszes tempót diktált idei európai turnéián Al di Meola: tíz nap
alatt nyolc koncertet adott muzsikusaival Németországban, Lengyelországban és Ausztriában. A koncerteken Tóth Bagi Csaba
dolgozott a világsztár technikusaként. A szegcdi fiatalembert di
Meola szeretné a csapatában látni őszi amerikai turnéján is.

Tíz nap alatt nyolc koncertet közvetlen volt mindenkivel. Tőadott európai turnéján a világ- lem többször megkérdezte, hogy
hírű muzsikus, Al di Meola. A tetszett a koncert, sőt még a
virtuóz dzsesszgitáros zeneka- walkmanjét is odaadta, hogy
rával fellépett Németországban, meghallgassam az ősszel megjeLengyelországban és Ausztriá- lenő új albumának számait. Erban. Di Meola gitártechnikusa ről is kikérte a véleményemet.
Tóth Bagi Csaba volt. A szegedi
Al di Meola, mivel elégedett
fiatalembert egy korábbi kon- volt Csaba munkájával, szerette
certen kérte meg a világhírű ze- volna, ha velük tart Amerikába
nész, hogy dolgozzon vele a tur- is. Csakhogy nem kapott vízunén.
mot.
- Di Meola többször felhívott,
- Amikor elindultam Németországba, kicsit tartottam attól, megkérdezte, hogyan kell összehogy di Meola már nem is em- rakni, beállítani a berendezéselékszik rám. De örült nekem, ő ket. Azt is mondta, jól szól a
mutatott be a csapatának - me- koncert a mostani turnén, de
sélte Csaba. - Münchenben, nem olyan jól, mint amikor én
Hamburgban,
Oldenburgban, dolgoztam neki. Ezt nagy elismeBécsben, Kedzierzynben is jár- résnek veszem.
tunk a tíz nap alatt. Szinte minCsaba egyébként n e m sokáig
dennap utaztunk, a turnébusz- marad itthon. Al di Meola ősszel
ban kilencen kaptunk helyet: mutatja be az Egyesült Államokhárom amerikai technikus, az ban új albumát, a 40 állomásosra
ötfős zenekar és én. Ilyen turné- tervezett koncertkörúton számít
buszt m é g n e m is láttam, "a szegedi fiatalemberre. Úgy tudágyak, asztalok, székek voltak a juk, a tengerentúli turné előtt
buszban, hátul pedig kényelmes vagy után a világsztár ellátogat
fotelekből nézhettünk DVD-fil- Magyarországra
is, fellépése
meket.
azonban még szervezés alatt
A szegedi zenész-hangtechni- van.
kus a csapattal általában kora
NYEMCSOKÉVA
délután érkezett a
Héttől fél ötig bármilyen m u n k á t elvállalna Melinda, de előtte és utána a gyermekeivel szeretne fog- koncert helyszínére,
lalkozni
Fotó: Bíró Dániel rögtön nekiálltak a
szerelésnek, míg a
zenészek lefeküdtek
költ egy ingatlant, így panella- vény szerint valóban nem jár a
aludni. Al di Meola
kása mellett egy házzal is ren- szociális juttatás.
> j |
j f í 9SEMMI MOZGÁS
többnyire repülővel
- Azt mondták, adjam el a ladelkezik, továbbá autója is van.
utazott utánuk. Este
kást, a kocsit, akkor egyenesbe
u i
0
Ily módon nem szabadna meghat körül kezdte a
jöhetünk - mondja értetlenül. különböztetni az álláskeresőpróbát, a beállást a
De hát engem ne kötelezzen arra
ket, ugyanakkor nekünk a munzenekar, majd követsenki, hogy adjak túl egy megörökaerőpiacra nincs befolyásunk,
kezett a koncert.
költ ingatlanon, hiszen mit kapezért csak tanácsokat tudunk
Csaba feladata soknék érte, és meddig lenne elég a
U S
i
adni ilyen esetekben, egyénre
színű volt: Al di Mepénz, mikor adót is kell utána fi?
ó i
szabva - kommentálta Melinda
ola személyi techni-.
zetnem? Ha a kocsit eladom, mitörténetét Bodor La/os. a munkusaként felhangolvel viszem a piciket orvoshoz, ha
kaügyi központ csongrádi kita és „bejátszotta" a
sürgősen menni kell? Egyébként
rendeltségének vezetője. A
világsztár gitárjait,
is, én munkát szeretnék kapni,
szakember leszögezte, „a munbeállította a pedálonem segélyt. Ha hitelt szeretnék
kaadó teljes jogkörben dönt a
kat, elhelyezte a
felvenni bármire is, elutasítanak,
jelentkezők felvételéről". Hozszínpadon a székét,
mert a bankok nem veszik figyezátette, Csongrádon nincs
beállította
annak
lembe jövedelemként a családi
munkaerő-piaci forgalom, s ez
magasságát,
elrenpótlékot és a gyerektartást, a polkülönösen igaz a vendéglátódezte
a
kábeleket
gármesteri
hivatal
viszont
igen,
Juhász Melinda
iparban és a kereskedelemben.
úgy, ahogyan di Meezért onnan sem várhatok segítola szereti. Két-háA városháza
szociálpolitikai séget. Elmegyek bárhová, gép
osztályán is azt mondják: ilyen mellé, akár takarítani is, de az mint én, annak esélye sincs -fa- rom koncert után ez
már ment is.
Tóth Bagi Csaba a k o n c e r t t u r n é minden
esetben a nem lakott ingatlan felháborító, hogy aki dolgozni kadt ki végül Melinda.
Fotó: DM/DV
li. D.
- Di Meola nagyon pillanatát élvezte
vagyonnak számít, tehát a tör- akar, és ilyen helyzetben van,

?

99 Mindenütt azt
kapom, hogy
nem kellek,
mert mi van,
ha
helyettesíteni
kell a gyerekek
miatt.

Eláruljuk,
mikor
lepjük meg?
Pillantson bele
Nyári Kuponkatalógusunkba!

Ipari karbantartó- és tisztítóanyagokat forgalmazó,
nemzetközi cégcsoport dinamikusan fejlődő
magyarországi leányvállalata felvételt hirdet

TERÜLETI KÉPVISELŐI
munkakör betöltésére, Csongrád megye területére.
Elvárásaink:
• legalább középfokú végzettség,
• műszaki vagy vegyipari érdeklődés,
• 25-45 év közötti életkor,
• saját gépjármű,
• jó kommunikációs készség,
• vállalkozói igazolvány.

Amit kínálunk:
• stabil céges háttér,
• szakmai képzési rendszer,
• versenyképes jövedelem,
• célprémium,
• mobiltelefon.

Ha képesnek érzi magát a munkakör betöltésére, küldje el
fényképpel ellátott pályázatát e-mail címünkre,
a tárgy mezőben a megyét feltüntetve,
vagy küldje el postai úton - lehetőleg kézzel írott önéletrajzát az alábbi címre:
í ^ j l i b r i

Június I. é s 3 1 . k ö z ö t t m i n d e n vásárlónk
k e d v e z m é n y e s vásárlásra j o g o s í t ó kuponkatalógust
kap ajándékba, m e l y b ő l láthatja, m i l y e n
k e d v e z m é n y e k várnak rá.

CHEMICO Magyarország Kft.,

1046 Budapest, Kiss Ernő a 1-3.,
telefon: 06-1-272-0686, fax: 06-1-272-0687,
e-maik info@chemico.hu
Jelentkezési határidő: megjelenéstől számított 1 hét.

H-ITB

IPARI É S K E R E S K E D E L M I KFT.

Emtltsltchntkai tóközökéi, darukatforgalmazó, több éve sikeresen müködó piacvezető budapesti
cég telefonnal, PC-vet, gépkocsival rendelkező, szegedi lakhelyű, üzletkötői tapasztalattal
rendelkező, lehetőleg műszaki végzettségű

TERÜLETI KÉPVISELŐT
NE M A R A D J O N KI Ön sem!

Alapfizetés, magasforgalmijutalék,
költségtérítés, területi védetem, magas színvonalú háttérbázis.
Szakmai, fényképes önéletrajzot a H-ITB Kft címére küldjék:
1119 Budapest, Kelenvölgyi határsor 5.
Telefon: 205-6208, fax.: 205-6209, e-mail: bitb@entemet.hu, web: wme.h-itb.hu

Szeretettel várjuk a Libri könyvesboltban,
a Nagyáruháznál!
ed. Jókai u.
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A világ legjobb Chopin-játékosa Szegeden

Rév Lívia koncertje
a zsinagóga javára
Az épület rekonstrukciója javára ad koncertet hétfőn este 7 órától
a szegedi zsinagógában a Párizsban élő Rév Lívia. A 90 esztendős
zongoraművész egy Mozart és egy Beethoven szonáta mellett
Chopin Négy improniptu-jét játssza.
Rév Lívia csodagyerekként indult, tizenkét évesen került a
Zeneakadémiára, ahol Weiner
Leó is tanára volt. Két évig Lipcsében, majd Paul Weingartnernél Bécsben tökéletesítette tudását. Budapesten élte át az
ostromot, utána 1945-ben Szegedre jött. „Felvettek a konzervatóriumba tanárnak, a barátaim kiutaltattak nekem egy csodálatos, vadonatúj Steinway
zongorát, amit még a háború
alatt n é m e t katonatisztek hozattak maguknak Hamburgból.
N é h á n y hónap alatt felerősödtem, és amikor meghallottam,
hogy kedves barátaim, Starker
János és Sebők Gyuri m á r Romániában koncerteznek, én is
u t á n u k m e n t e m " - mesélt szegedi emlékeiről Rév Lívia. Bukaresti sikersorozata u t á n tért
haza
Budapestre,
ahonnan
1946-ban egy nemzetközi zenei
versenyre kijutott Párizsba.
„Azt terveztem, hogy meg sem
állok Amerikáig, de amikor leszálltam a párizsi pályaudvaron
a vonatról, rögtön eldöntöttem,
hogy maradok. Sohasem bán-

tam meg. Néhány hónap elteltével már Párizs krémje hordozott a tenyerén. Összebarátkozt a m a legnevesebb filmrendezőkkel, színészekkel, karmesterekkel, szenátorokkal. Egyik
alkalommal Chopin első balladáját játszottam, amikor megállt egy férfi a zongora túlsó végén. Úgy éreztem, ő az, akire
mindig vártam. Ő lett a férjem.
Diplomataként dolgozott, végigcsinálta De Gaulle-lal a béketárgyalásokat, később a francia külügyminisztérium főtitkára volt. De Gaulle elnök engem is megkedvelt. 1948 márciusában rendeztek számomra
egy bemutatkozó koncertet a
londoni
Wigmore
Hallban,
ahol akkora sikerem volt, hogy
hét különböző zenekartól kaptam koncertmeghívást. A következő években már olyan sokat játszottam Angliában, hogy
évi 24 koncertben korlátozták a
fellépéseim számát."
Rév Lívia
hanglemezt
éve angol
binsteintől

Rév Lívia a két évvel ezelőtti szegedi koncertjén

Fotó: Ftoüósi Zsolt

több mint harminc
készített. Néhány
zenekritikusok RuHorowitzig minden
létező
Nocturnes-felvételt
meghallgattak anélkül,
hogy tudták volna,
épp ki játszik. A
nagy Chopin-játékosok felvételei előtt az
ő lemezét választották minden idők legjobbjának. Világszerte tartott mesterkurzusokat, lemezfelvételeit és ritka koncertfellépéseit a közönség és a kritika is
felsőfokokban méltatja.
Nemrégiben
ünnepelte 90. születésnapját, szenzáció,
hogy két évvel ezelőtti hatalmas sikerű zongoraestje után
ismét Szegeden hallhatjuk.
H. ZS.

Tornaié a Tiszatáj-díj
MUNKATÁRSUNKTÓL
A kötet szerkesztője, Bombitz Attila irodalomtörténész, valamint
Olasz Sándor, a Tiszatáj főszerkesztője mutatta be tegnap a Baka István művei című sorozat legújabb részét, a Publicisztikák, beszélgetések című könyvet a Bartók Béla Művelődési Központban. A könyvpremier után Ott fózsef, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke adta
át Tornai József költőnek az idei Tiszatáj-díjat. A 2006-os Tiszatáj-jutalomban Nagy Koppány Zsolt író részesült.

Sztárok a dómszínpadon
A Szegedi Szabadtéri Játékok
idén ünnepli 75. születésnapját. A fesztivál megszervezését
kezdettől pártfogolta a Délmagyarország. A július 7-i nyitó
előadásig hét részből álló sorozatban elevenítjük fel a Játékok
történetét lapunk korabeli beszámolóit is felhasználva.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az 1970-es fesztivál az árvízi
izgalmak után nem volt szerencsés: két előadást is elmosott az
eső. Az előző évi 81-ről 57 ezerre esett a nézőszám. A felújított
Háry János, a novoszibirszki
balett Csipkerózsika-vendégjátéká, valamint a Parasztbecsület és a Bajazzók mellett egy
klasszikus görög dráma, Euripidész Trójai nők című tragédiája
keltett figyelmet Sulyok Mária,
Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán
főszereplésével,
Vámos
László rendezésében. Latinovits
egyenesen a San Sebastian-i
filmfesztiválról érkezett, ahol a
zsűri az Utazás a koponyám körül című Karinthy-regény filmváltozatának főszerepéért a legjobb alakítás díjával jutalmazta.
A D ó m téren Talthybiosz, a hírnök szerepét játszotta, és azt elárulta lapunknak, hogy újabb
kihívásra készül: a Szindbádot
forgatja Huszárik Zoltánnal.
Építészmérnökként
Szegedet
nagyra értékelte: „Valami errefelé szokatlan pannon nyugalom
árad az utcák simogató arányaiból. Történelmiek és kedvesek
ezek a szemnek oly szép arányok..."
A hetvenes években is sok kiemelkedő produkció született a
Dóm téren. A néptáncgálák szinte minden évben fergeteges sikert arattak. 1971-ben maga a
szerző, Farkas Ferenc vezényelte
a Csínom Palkó című daljátékot,
amire Bessenyei Ferenc, Gyimesi
Kálmán, Gregor József és Berdál
Valéria főszereplésével majd 26
ezer néző volt kíváncsi. Kevésbé
érdekelte a közönséget a Borisz
Godunov, pedig Nikolai Ghiuselev énekelte a főszerepet. A következő nyáron Erkel Hunyadija
mellett a bolognai Teatro Communale vendégjátékaként egy
másik operát, Verdi Otellóját is
láthatta a közönség. A később világhírűvé lett Maria Chiara énekelte Desdemonát. A nyár slágere azonban A cigánybáró volt
Házy Erzsébet és Palcsó Sándor
főszereplésével. Az örökzöld
Strauss-operettre több mint 26
ezer néző váltott jegyet. Máig
emlegetik Vámos László Rómeó
és Júlia-produkcióját a két tehetséges főiskolai hallgatóval, Kútvölgyi Erzsébettel és Kalocsay
Miklóssal a címszerepben.
Az 1973-as fesztivál Sinkovits
Imrével a címszerepben Madách

Latinovits Zoltán a Trójai nők 1970-es előadásán Talthybiosz szerepében a Dóm téren

A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
75 é ve
a Délmagyarország
tükrében
^

Itt másként kell játszani: a kőszínházban
az ember grafikát rajzolhat, itt plakátrajzolás a feladat
Délmagyarország, 1970. július 25.

Mózesével indult, és három operát is láthatott a közönség ezen
nyáron: a Porgy és Besst Begányi
Ferenc és Házy Erzsébet főszereplésével, valamint a Belgrádi
Opera társulatának vendégjátékaként az Igor herceget és a Normát. Kiugró siker volt a János vitéz Gobbi Hildával, Turpinszky
Bélával, Házy Erzsébettel, Gyimesi Kálmánnal és Király Leventével. A produkciót nem lankadó
érdeklődés mellett a következő
nyáron is játszották. A '74-es
szezon érdekessége a Turandot
volt Szinetár Miklós rendezésében, Vaszy Viktor vezényletével,
két olasz vendégénekessel. 1975
slágere a Bánk bán Simándyval,

Moldován Stefániával és Komlóssy Erzsébettel, a Háry János
Bessenyei Ferenccel és Házy Erzsébettel. Szinetár rendezésében
először került színre a D ó m téren a Fidelio ugyancsak Simándyval. Huszti Péter Peer
Gynt, Psota Irén Aase szerepében nyújtott emlékezetes alakítást. A következő nyáron 14. alkalommal tűzték műsorra Az
ember tragédiáját. A nevezetes,
nagy vitát gerjesztő „farmernadrágos" Tragédiát Szinetár és Fclix

László rendezte Hegedűs D. Géza, Bánsági Ildikó és Lukács Sándor főszereplésével, a Dóm teret
kicsiben újraépítő Varga Mátyás
díszletében. Bemutatkozó diri-

Fotó: DM/DV

gensként Oberfrank Géza vezényelte Békés András rendezésében a Nabuccót.
Vámos László 1977-ben sztárszereposztással, Bessenyei Ferenccel, Psota Irénnel, Mensáros
Lászlóval és Kállai Ferenccel állította színpadra a Lear királyt. A
külföldi szólistákkal bemutatott
Aidából a Ramfist alakító Gregor
Józsefet méltatták a kritikák. A
szegedi basszus Zsupán Kálmánt
is énekelte a már harmadszor
nagy sikerrel műsorra tűzött
Strauss-operettben. Simándy József az 1978-as Hunyadi Lászlóban lépett fel utoljára a Dóm téren. Ezen a nyáron Katona Bánk
bánját is bemutatták Bessenyei
Ferenccel a címszerepben. A János vitéz és az Állami Népi
Együttes sikerének is köszönhető, hogy több mint 97 ezer fizető
nézővel az évtized legnagyobb látogatottságát érték el. A következő nyáron énekelt először a dómszínpadon Tokody Ilona, aki
Ilosfalvy Róberttel és a később
ugyancsak világsztárrá lett orosz
baritonnal, Szergej Lejferkusszal
A végzet hatalmában mutatkoz o t t be Pál Tamás

vezényletével.

Érdekes kísérlet volt Szinetár
Miklós rendezésében Szophoklész Antigonéja Hámori Ildikóval, Szabó Sándorral és Bessenyei Ferenccel.

Az együttesről szóló film már kalózváltozatban is terjed

Nem adták fel, inkább álomturnéra utaztak
A Nemadomfel együttes alakulásáról, a
sikertelenségről, és az elképzelt népszerűségről szól az Álomturné. A film szegedi díszbemutatóján az alkotók, és az
azóta fellépésről fellépésre járó, értelmi
sérültekből álló együttes is részt vett.

előtt arra kért: ne ügyként, hanem filmként nézzük az Álomturnét. Nevessünk
ha akarunk, és sírjunk, ha szeretnénk. A
közönség így tett: mulattak Doki gyógymódján - minden panaszra vérnyomásmérést javasol, az eredmény folyton

Egy unatkozó társaság egy nap úgy döntött: együttest alapít. Utcazenéléssel
próbálkoztak, kevés sikerrel. Egyszer
azonban felfigyelt rájuk egy tévéstáb és
filmet forgatott róluk, melyet azóta mozik is játszanak. A zenekar sikeres lett,
fellépés fellépést követ. Az együttes értelmi sérültekből áll. Nevük: Nemadomfel. A Belvárosi mozi szerdán este
vetítette a róluk szóló, Álomturné című
filmet, a díszbemutatóra a szereplők is
eljöttek és rövid koncertet adtak.
A rendező, Szekeres Csaba a bemutató
MÉG VETÍTIK
Az Álumturné című filmet a Belvárnsi moziban, a földszinti Csöke József Teremben jú" nius 21-éig 16 órától vetítik.

A vérnyomásuk „száz pécé négy"

ugyanaz: „száz pécé négy" - vagy azon a jeleneten, amikor a Nemadomfel alapítói
castingolnak. Kiderül: Krisztinának gyönyörű hangja van, másnak meg humora,
de az is elég, hogy felvegyék. A zenéjük
azonban a budapestieket nem érdekli,

ezért inkább álmukban turnéznak - ezeket
a jeleneteket Horvátországban forgatták.
A filmet 2005 júliusában a Duna Televízió mutatta be, a Felelet az életnek című műsor különkiadásaként. Az adás
után rengetegen kérték a filmet az alkotóktól - Gáspár Judit szerkesztőtől és
Szekeres Csabától - , akik megunták
másolgatni a DVD-ket és úgy döntöttek:
bemutatják mozifilmként az Álomturnét. A szociális minisztérium és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány annyi
pénzt adott, amelyből az ország nagyvárosaiban levetíthették. A szegedi már a
nyolcadik állomás volt, az együttes decemberig hetente legalább két koncertet
ad. A siker furcsa, magyar mércéje: az
Álom turné már kalózverzióban is terjed.
- A nézők fenntartással kezelnek egy
filmet, ha fogyatékos emberek szerepelnek benne. Nagyon dívik Magyarországon ilyen típusú mozit azért megnézni,
mert szociálisan érzékeny, elkötelezett,
vagy érintett vagyok. Ez a film filmként
akar működni, és nem azokat az embereFotó: Schmidt Andrea ket akarja megszólítani, akik elkötelezet-

DÍJAK
Az Álomturné 2005-ben Aranyszem
Operatőri díjat, Hégető Honorka-díjat, 2006-ban Kamera Hungária díjat és a Prizma Fesztivál rendezői
díját kapta.
tek a téma, vagy a szereplők iránt. Ahhoz, hogy bármiféle nyitottságról lehessen beszélni Magyarországon, ezt a típusú előítéletet is túl kellene lépni - fogalmazott Szekeres Csaba. A forgatásról elmondta: a film jórészt improvizációra
épül. Instrukcióiból, egy-egy jelenetből a
szereplők az esetek 70-80 százalékában
sokkal többet hoztak ki, mint amit elvárt. Egy normál forgatáson már a 20-30
százalék is jó aránynak számít. Arra a
kérdésre, hogy megváltoztatta-e a szereplők életét a film, Szekeres így válaszolt:
- Remclem igen. És remélem, a nézők
életét is megváltoztatja.
GONDA ZSUZSANNA
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Brüsszelben munkát találni nehéz, de nem lehetetlen

Asszisztensként Európa fővárosában
Az Európai Parlament brüsszeli épületében úton-útfclen huszonéves fiatalokkal találkozunk. Az öltönyös fiúk,
blczeres lányok magabiztosan mozognak a több ezer négyzetméteres épületkomplexumban. Mindannyian itt dolgoznak megfigyelőként, gyakornokként vagy asszisztenskent, köztük a 25
éves szegedi fiatalember, Pécsi Miklós.

ményt azonban rengeteg új emlék teszi
egyre halványabbá. Nevetve meséli, néha még ma is eltéved a munkahelyéül
szolgáló épületegyüttesben.
- Nagyon sokat köszönhetek kollégáimnak, akik végigvezettek az épületen,
és türelmesen elmagyarázták a parlament felépítését. Még így is sokáig labirintusnak tűnt az egész, de 2-3 hónap
után már nagyjából képbe kerül az ember - meséli Miklós.
- A m u n k á m eléggé kiterjedt, a TRAN
- vagyis a szállítási és turisztikai - ügyek
kerülnek hozzám. Ebben a bizottságban
Becsey Zsolt a póttag - magyarázza.
Ezen kívül foglalkozik mezőgazdasági
ügyekkel, területfejlesztéssel, regionális
politikával. A parlamenti képviselők
mellé beosztott asszisztensek általában
napi 10-12 órát dolgoznak. Ha sok a
munka, egyik ülés követi a másikat, reggel 9 órakor kezdenek és előfordul, hogy
éjfél után is bent vannak az irodában.
„Lazább" napokon általában este 7-kor
végeznek.
A Brüsszelben dolgozó diplomás aszszisztensek átlagfizetése 2500-4500 euró
között van. A Charleroi reptérről - ahová
a „fapados" járatok érkeznek - 10,50 euróért lehet busszal beutazni Brüsszelbe. A
brüsszeli kombinált bérlet ára egy hónapra 38 euró, a 10 utazásra jogosító kombinált kártya 10,50 euróba kerül. Az olcsóbb bevásárlóközpontokban érdemes
egy hétre bevásárolni. Itt egy bagett ára 70
cent. Az olcsónak mondott parlamenti
ebédlőben többféle menüt - vegetáriánus,

Egy pályázatra adta be önéletrajzát Pécsi
Miklós. Recsey Zsolt európai uniós képviselő keresett asszisztenst brüsszeli irodájába. Az agrármérnökként diplomázott szegedi fiatalember a személyes találkozás után nem sokkal Brüsszelbe
költözött. Az unió fővárosában töltött
első óráját nem őrzi kellemes emlékként: a repülőtérről taxival akart eljutni
az európai negyedbe, ám a sofőr rossz
helyre vitte. Miklós azóta sem tudja, hiányos francia nyelvismerete, vagy a sofőr pénzszerzési vágya volt az oka a
pluszkilométcreknek. Ezt a februári él-

MAGYAROK
A 90-es évek közepe óta egyre nagyobb
számban dolgoznak magyarok is a belga fővárosban. Gyakran szerveznek összejöveteleket a brüsszeli kolónia részére, s az egy
helyen dolgozók is összejárnak. Legutóbb
az EU-szerveknél dolgozóknak rendeztek
focibajnokságot, amelyen magyar csapat is
részt vett. A közösségi élet egyik színtere az
56-os magyarok alapította Magyar Ház,
ahol minden hónap harmadik vasárnapján
református istentiszteletet tartanak. Itt lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre.
fitnesz- kínálnak, áruk 3,5-7,50 euró között van. A menü mellé desszertet is választhatunk, ez esetben 5,20 eurót kell fizetni. Szobát havi 300-500 euróért lehet
bérelni. A lakások havi bérleti díja 700 eurónál kezdődik - a felső határ a csillagos
ég. Minden esetben a rezsi is benne van az
árban.
Pécsi Miklós számára izgalmas a
brüsszeli közlekedés és a város etnikai
sokszínűsége. - Furcsa volt számomra a
vonat-, és villamospályák nyomvonalának, és az autóutak föld alatti elvezetésének nagy aránya. Amerikáról hallottam, hogy a „népek olvasztótégelye", de
úgy gondolom, ugyanezt lehet elmondani Brüsszelről. Miklós szerint mindenféle náció, és kultúra képviselőjével találkozhat Brüsszelben az ember, amikor
reggel a munkahelyére megy.
NYEMCSOKÉVA

PELDAK
Miklós szerint az unió fővárosában jó néhány olyan dolog van, amit itthon, Magyarországon
sem ártana meghonosítani. Gyönyörű, nagy, ápolt parkok vannak, ahol az ember szabad
idejében felüdülhet. A metró- és buszállomások tiszták, biztonságosak, sok a kamera, a
metróállomásokat művészeti alkotások teszik barátságosabbá, nem ritkán zene is szól. Sok
megállóban digitális kijelző mutatja, hány perc van még a következő járat indulásáig. A vonatok gyorsak, pontosak, és tiszták, csak IC-k közlekednek. Nagy hangsúlyt fektetnek a
szelektív hulladékgyűjtésre. A régi, békebeli, még birodalmi időket tükröző épületeket felújítják, renoválják és lakják.

Pécsi Miklós február óta dolgozik
Brüsszelben
Fotó: Nyemcsok Éva

Az Európai Parlament csupa üveg epülete

Citibank Személyi Kölcsön:
árfolyamkockázat nélkül.
Horváth Jánossal, a Citibank Zrt. hitelezési üzletág igazgatójával
beszélgettünk a Citibank Személyi Kölcsön ajánlatáról.
•

Miért

előrelátó

manapság

forintalapú kölcsönt felvenni?
H o r v á t h J á n o s : A bankok
között óriási verseny folyik az
ügyfelekért. A Citibank, mely
elsők között kezdett személyi
kölcsönt kínálni Magyarországon, tisztában van azzal, hogy
mennyire fontos az ügyfeleknek
a kölcsön kiszámíthatósága. F.gy
forintalapú, fix havi törlesztőrészlctű kölcsön biztonsággal
betervezhető
egy
háztartás
költségvetésébe. Sajnos azonban
a devizaalapú kölcsönök ezt nem
feltétlenül képesek nyújtani.
Ugyanis, ha a forint gyengül,
akkor az automatikusan megnöveli a havonta
fizetendő
törlcsztőrészlct összegét, ez pedig
váratlan, extra kiadást jelenthet.
A Cicibank versenyképes áron
kínál forintalapú személyi kölcsönt, most alacsonyabb kamattal és váratlan kockázatok
nélkül.
•> Van jelenleg a Citibanknál
valamilyen kedvező akció* a
személyi kölcsönt illetőení
H o r v á t h János: Igen, 2006.
július 31-ig a Citibank Személyi
Kölcsönt az. alábbi összegek
igénylése esetén most még kedvezőbb feltételekkel
Összeg
ajánljuk*:

T H M : 19,27-22,61%

A kapcsolódóan igényelhető
Hitelfedezeti Biztosítás** váratlan események esetén is garantálhatja a havi törlesztőrészletek
fizetését. A biztosítás egyébként
választható szolgáltatás, és nem
feltétele a kölcsönigénylés jóváhagyásának.
•

Kik igényelhetnek

Citibank

Személyi Kölcsönt>
Horváth
János:
Citibank
Személyi Kölcsönt
minden
olyan
magyar
állampolgár
igényelhet, aki betöltötte 21.
életévét, legalább három hónapja munkaviszonyban áll, rendelkezik saját névre szóló vezetékes
vagy mobiltelefonnal, és havi
nettó jövedelme eléri a 75 000
forintot.
•

Milyen feltételekkel igényelhető

a Citibank Személyi Kölcsön?

és az igénylő személyesen, a
benyújtott dokumentumokkal
megerősíti az adatokat, nagy
valószínűséggel a hitelbírálat
eredménye is pozitív lesz. Az
előbb említett akción túl általános személyi kölcsön ajánlatunk
alapján is igényelhet kölcsönt,
melynek futamideje 1 és 5 év
között változhat, összege pedig a
jövedelemtől és az igényektől
függően 200 000 és 3 000 000 Ft
között lehet.***
A

PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban, vagy használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű első kaszálását, vagy más m ó d o n t ö r t é n ő irtását, legkésőbb 2006. június hó 30. napjáig végezzék el. Június hó 30-a után a város kiilés belterületén egyaránt a parlagfű-mentesítés elvégzését ellenőrizni fogjuk.
A századforduló után Magyarországon megjelenő parlagfű mára olyan mértékben terjedt el
az országban és olyan mértékben károsítja az egészséget, hogy a parlagfű okozta allergia népbetegséggé vált. Az ország I /4-ének okoz visszatérő problémát augusztustól októberig.A beteg-

Igényeljen most Citibank
Személyi Kölcsönt!

ség megelőzhető az allergiát kiváltó tényező megszüntetésével, a parlagfű következetes irtá-

Citibank Szegedi
Hitelközpont
Dugonics tér 11.
Tel.s (62) 592-180
Nyitva tartás: H-P 8-18

A parlagfű elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozva, a parlagfű terjedésének megállítása, ter-

sával, mely leghatásosabb a virágzás előtti rendszeres kaszálással.

mőterületének csökkentése, a pollenszennyezettség mérséklése és a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az önkormányzat, a Növényvédelmi Szolgálat, a földhivatal és az
A N T S Z közös akciót szervez, melynek során a parlagfüves területek feltérképezésére kerül
sor 2006. június hó 30-át követően.
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmében a földhasználó köteles az

'Az akció 2006. május 2 - l í l 2006. július 31-ig
tart. A hirdetésben szereplő rürlesztorcszlct összege
cs a T H M értéke csak egyidejű számlanyitás és a
kölcsön teljes futamideje aiarr történd

folyamatos

adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben,
aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, b e l t e r ü l e t e n a jegyző,

tizelésátutalás esetéit élvényes. Az időtartam tekin-

k ü l t e r ü l e t e n a N ö v é n y v é d e l m i Szolgálat k ö z é r d e k ű védekezést rendel el, melynek

tetében a kölcsön igénylésének a Citibank infbr-

költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni, késedelmes fizetés esetén a

mácúSs rendszerében történő rögzítési időpontja az
irányadó. Az akció teltéfelei egyoldalú módosításának jogát a Citibank ténntanja. Az akció részletes
felrcrcfei

hozzáférhetők

a

bankfiókokban,

a

CitiPhonc Banking telefonos ügyfélszolgálaton és a
www.citibank.hu internetes oldalún.

Horváth János: Az igénylés egyszerű: tárcsázni kell a Citibank
Szegedi Hitelközpontját a (62)
592-180-as telefonszámon, vagy
személyesen felkeresni Szegeden
a Dugonics tér 11. szám alatt,
ahol munkatársaink pár perc
alatt elvégzik az előzetes hitelbírálatot. Ha az előzetes hitelbírálat pozitív eredményű volt,

FELHÍVÁS

"A

Hitelfedezeti

Biztosítást

a

Generáli

Providencia Biztosító Zrt. nyújtja. A hitelfedezeti
biztosítás

részleteit

a

vonatkozó

mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegben. A közérdekű védekezés költsége nem fizetés esetén adók módjára behajtható. Ezzel egyidejűleg a hatóság növényv é d e l m i bírságot szab ki, melynek összege 20 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet.
Az allergiás megbetegedésben szenvedők és a ma még egészségesek védelme érdekében ismé-

biztosítási

telten kérem, hogy Szeged Megyei Jogú Város területén a parlagfű irtását első a l k a l o m -

* " A C i t i b a n k Személyi Kölcsön felhasználási cél-

m a l legkésőbb június 30-ig - m é g a virágzás e l ő t t - , a z t k ö v e t ő e n o k t ó b e r végéig

szerződések tartalmazták.
hoz nem kötött fogyasztási kölcsön. A Citibank a
kölcsönt

a

hitelbírálati

szerződéskötést
fenntartja

jogot,

feltételei

alapján,

nyújtja. A

hogy

a

Citibank

további

igénylési

feltételeket határozzon meg. A T H M

meghatá-

rozása

a

kővetően

az aktuális feltételek, illetve a hatályos

jogszabályok

figyelembevételével

történt és a

feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
T H M : l8,86%-44,99%

m é g k é t a l k a l o m m a l végezzék el.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi számokon várjuk:
Belterületre vonatkozóan: 80/820-032, SZ. M. J.V. Polgármesteri Hivatal zöldszám
Külterületre vonatkozóan: 535-740, CSM. Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

A Citibank Zrt.-a Citigroup és a magyarországi

Futamidő

Havi
törlesztőrészlet

500000 Ft

60 hó

13 000 Ft

700000 Ft

60 hó

17 500 Ft

1 000000 Ft

60 hó

24 500 Ft

Citibank csopotf tagja.

cíííbank

Szeged, 2006. június 8.
Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

SZÓRAKOZTATÁS, HUMOR, SZATÍRA MINDEN PÉNTEKEN

NAPI MELLÉKLETEK

DELMADAR
SZERKESZTI:

Türelem
Két csiga megy a sivatagban, már
nagyon szomjasak, találnak egy üveg
vizet, de nem tudják kinyitni.
- Ha itt maradsz, hozok sörbontót,
de nehogy meglépj!
A másik csiga beleegyezik. Vár egy
napot, egy hetet, megunja. Össze
akarja törni egy kövön, mire a másik
előugrik a kő mögül.
- Ha csalsz, el sem indulok!

Ez-az

LÉVAY G I Z E L L A ,

FÁBIÁN

GYÖRGY

•

2006.

JÚNIUS

Szombat

SZIESZTA

Hétfő A DÉL SPORTJA,
A PÉNZ BESZEL
Kedd GYÓGY-ÍR
Szerda LÉGYOTT
Csütörtök

16.

BIZALMASAN

WWW.DELMAGYAR.HU

Ezt már láttuk valahol
Fociban egyszer már minden megtörtént - állítja Darvasi László kollégánk, aki szaktekintély a területen, hiszen több nyelvre is lefordították
már a labdarúgásról szóló könyvét, s kispályán még ma is előfordul vele, hogy sikerül neki a sportághoz valamelyest hasonló mozdulatsor. Ami
nem történt meg, az is megtörtént - teszi hozzá, s nézve a németországi labdarúgó-vb-ről érkezett képeket, egyre gyakrabban támad olyan
érzésünk, hogy ezt már láttuk valahol. A Fradi-meccs televíziós közvetítésén, a Baks-IKV megyei harmadosztályú meccsen vagy egyszerűen
hétköznap, a szegedi Kárász utcán sétálva vagy éppen kissé másnaposan - csak úgy belülről.

Keleti küzdősport

Balett a gyepen

Két kissrác beszélget a Balatonnál:
- Képzeld, az én falumban egy
ember 1900-ban született.
- Nahát! Akkor most több mint
százéves!
- Dehogyis! Már rég meghalt.
Favágó a családjával megy fát vágni, mikor készen vannak, elindulnak haza. A hazafelé vezető űton
megbokrosodik a ló, rájuk borul az
összes fa. Kimászik az apa felül a
farakás tetejére, elkezd cigizni, harminc perc múlva kimegy a fia is, ő is
rágyújt, harminc perc múlva megkérdi a fiú.
- Apám, hát anyámat nem kéne
kihozni?
- Minek? Ő úgysem dohányzik!
-

Mész az úton.
Soha.
Bemész egy házba.
Soha.
Ott van egy ronda csaj.
Soha.
Elkezdtek csókolózni.
Soha.
Mikor hagyjátok abba?
Soha.

- Halló! Ez itt a 06-30-163-38-82?
- Nem! Ez itt a 06-30-16-33-88-2!
- Elnézést, akkor téves hívás!
- Nem tesz semmit, úgyis csöngött
a telefonom!

A dél-koreai Park Dzsi Szung és a togói Ludovic Assemoassa összecsapását
A Tápé-Röszke megyeegyes meccs - csíkosban Szügyi - jelenete pontosan,
az egész világ láthatta, de tökéletesen ugyanez a jelenet játszódott le idén
mozdulatról mozdulatra megtörtént a holland és szerbia és montenegrói
tavasszal a megyei első osztályú Szőreg hazai meccsének lefújás előtti
gárda csoportmérkőzésén, amikor Robben és Dulaj küzdött a labdáért.
perceiben. Az igazsághoz tartozik, hogy a küzdelem szóban már korábban
Ugyanaz a lábtartás, karlendítés, csiicsörítés, érdemi különbség a
megkezdődött, amikor a vendégek jobbszélsője hirtelen felindulásból közeli
játéktudáson túl csak a labda, a mez és a nézőszám között volt
rokonnal történő aktusra biztatta a hazaiak balhátvédjét
'
FOTÓ: MTI
FOTÓ: FRANK YVETTE

Az anyósjelölt

Kapusok magánya

A DELMADAR
HETI M E G Á L L A P Í T Á S A

Olyan jó volt látni,
mikor a főnököm
kigördült
a harmadik
űj BMW-jével.
Tudom, hogy milyen
keményen
megdolgoztam érte!
- Játsszunk papás-mamást...
- Jó, Renike... kezdd el te!
- Bár sose mentem volna hozzád
feleségül...!
Megáll két rendőr egy pékségnél.
Bemegy az egyik, majd pár perc múlva kijön. Odaszól a társának:
- Ha, kitalálod mennyi kakaós
csigát vettem, tiéd lehet mind a
kettő.

•sav®

A kübekházi megyehármas meccseken gyakran feltűnik
a fiatal és tehetséges hazai balösszekötő anyósjelöltje, s
rendre hangosan kritizálja a játékvezető ténykedését időnként ismeretlenül is tegezve azt -, vagy éppen
biztatja a potenciális rokont. Pontosan úgy, mint az
elefántcsontparti szurkolócsapat az Argentína elleni
mérkőzésen
FOTÓ: MTI

A kapusok mindenütt egyformák, lelkük van, és gyakran magányosak -ezt is Darvasi mondta,
aki kiskorában és még a gimnáziumban is hálóőr volt. Gyakran és nagyon rövidre fogva
beszélgetnek a jóistennel - hol dicsérve, hol elmarasztalva a mindenhatót -, s ezt többnyire a
gólvonal mögött teszik. Kiszomboron, gyér nézőszám mellett éppen olyan a pillanat, mint a
berlini stadion sok tízezer szurkolóval övezett hibátlan gyepszőnyegén
FOTÓ: FRANK YVETTE, S Z Ö V E G : K. A.

AZ ÖTÖS LOTTÓ VÁRHATÓ FŐNYEREMÉNYE EZEN A HÉTEN:

1azaz
milliárd
500
millió
Ft
egymilliárd-ötszázmillió forint

0

Sármikor
sejöhet!
www smencseiatek.hu
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DÉLMADÁR

Olyan...

2 0 0 6 . június 16., péntek

Mindent tudó automaták: tessék választani!

Ha olyan magas lennél,
mint amilyen bamba, ülve
nyalnád a holdat.
Olyan sötét vagy, hogy éjjel
a kutya mellédharap.
Olyan a szemed, mint a
sasnak. Nem olyan éles, hanem olyan csipás.
Olyan a lábad, mint az
őzikének: nem olyan formás,
hanem olyan bogos és szőrös.

Zongora
Két költöztető gyalog visz
fel egy zongorát a tizedik
emeletre, mert elromlott a
lift. Egyszer megszólal az
egyik:
- Te Pisti, van egy jó és egy
rossz hírem. Melyikkel kezdjem?
- Kezdd a jóval!
- Már a kilencedik emeleten vagyunk.
- Mi a rossz?
- A harmadik emeletre kellene vinni a zongorát.

A DÉLMADÁR
HETI M O N D Á S A

Verés közben
jön-megy
a székláb.

Összhang
- SZEXUÁLIS TÉREN EGYRE ÖSSZEHANGOLTABB VAGYOK A FELESÉGEMMEL

Két rab beszélget a cellában.
- Te miért ülsz itt ?
- Hát, mert elfáradtam.
Részeg a pultnál:
- Kérek egy lángost.
- Hányat?
- Jó, akkor inkább mégse!
Károly a társasutazás búcsúestéje után is hevesen udvarol
a kicsit bugyuta Malvinnak.
- Ha m á r n e m kísérhetem el
a szobájáig, jöjjön be hozzám
egy rövid időre - kéri a lányt.
- Csak akkor megyek, ha
megígéri, hogy jó fiú lesz!
- Az n e m biztos, hogy fiú
lesz - válaszolja Károly - de,
hogy jó lesz, az biztos!
Kamikaze-oktató az újoncoknak:
- Jól figyeljenek, mert csak
egyszer m u t a t o m meg...!

-VALÓBAN?
- IGEN. TEGNAP PÉLDÁUL MINDKETTŐNKNEK FÁJT A FEJE...

A D E L M A D Á R HETI KÉRDÉSE

EZ MÁR TÖRTÉNELEM

- Hogy hívják azt
a 22 embert,
aki a tévé
előtt ül, és a foci-vb
dontojet nézi?
- Magyar labdarúgóválogatott.

Belami reformszorítóban
Na, most akkor meg vagyunk szorítva, vagy
csupán rajtunk próbálják ki, mégis milyen egy
államháztartási reform? - tette fel koszos bakancsát az asztalra, kérdését pedig a Zsibbadt
brigádvezető nagyközönségének szánva Smúz
apu. A Dűjj Előre SC régen volt alszertárosa
eközben még egy korsó sört is legyűrt, szemei meg
forogtak, mint a vásári ringlispíl, merthogy nagyon
érdekelte: ki kínál pontos választ erre a közgazdaságilag szakszerű kérdésre.
- Maga csak ne forgassa azokat a szép, dülledt
látógolyóit, mert még jól arccsonton találja a bal
könyököm - kapta elő közvetlen modorát Snájdig
Pepi, akinek kezében egy darab napilap típusú
újság lobogott, benne pedig rengeteg hír arról,
milyen programmal lábal ki a magyar nemzet
abból a válságból, ami nincs. Merthogy a Zsibiben
éppen eme válság kifejezés indított el egy szelíd
pofozkodást.
A kisvendéglőben az időt és egymást elverő
vendégek egyik fele ugyanis a keresztanyja csatos
retiküljére esküdözött: nem lehet egy olyan országban válságról beszélni, amelyben negyedévente új autópályákat adnak át, kultúrának
sokmilliárdos palotája épült, hidakat alapoznak, a
luxusvillák meg egymás sarkát tapossák a budai
hegyekben. Mások azt üvöltözték: ha nincsen
válság, miért kell gáznak, villanynak, villamos- és
buszjegynek árát emelni, új adókat kitalálni.
- És ez még nem is minden! - kiabált bele
Belami arcába Snájdig Pepi, újabb lendületet
adván a fent említett napilap típusú papírköteg
lobogtatásának.
- Mert nézzen csak ide, maga nagyon okos!
Jönnek itt még elbocsátások is, szép számmal,
közhivatalnokok kerülnek az utcára, emelkedik az
áfa-kulcs, a munkavállalók járuléka, bevezetik az
árfolyam- és nyereségadót, és ami a legborzalmasabb: az alkohol és a cigaretta is többe kerül
majd, mint korábban.
- Maga itten székkel, meg a pálinka jövedéki adójával dobálózik, amikor megszűnik a lakáshitel-kedvezmény? - sírta el magát Plüss Eta, akinek gyermekeit ez utóbbi intézkedés terelgette, éppen azokban
a percekben, az aggódok nem kis táborába.
- Etácska, jobb lenne, ha nem indulattal, hanem
a saját, két szép kisírt szemével olvasná a híreket
- állt elő ekkor javaslatával Belami. - Mert akkor
azt is látná, hogy a megújulás jegyében nem
csupán a maga nadrágszíját szorongatják, hanem

az állam, ama nagy pénzzabáló is csuklik egyet
fájdalmában. Nézze csak (s lám: Snájdig újságja
már a külváros szépfiújának kezében lobogott)!
- Megfelezik a minisztériumi vezetők számát,
csökken a minisztériumok száma, 318 minisztériumi gépkocsit eladnak, ami 42 százalékos
csökkenést jelent a hivatali luxusban, s felével,
mintegy 190 ezer négyzetméterrel csökken a
kormányhivatalok irodaterülete.
- Mennyi mondott? - jajdult fel Cink Enikő. Százkilencvenezer négyzetmétert? Vagyis eddig
majdnem 400 ezer négyzetméteren dolgoztak
azok, akik...
- Ki ne mondja! Az én becsületes ivómba be
nem teszi a lábát azért rendőr, mert maga itt
becsületet sért, közszeméremmel együtt, azon
kívül előre be nem jelentett sztrájkkal és demagógiával bénítja meg a forgalmat a pult és a
budiajtó között - pattant elő ki tudja, honnan Józsi
csapos, aki egy meglepő fordulattal védelmébe
vette a miniszteriális irodakoptatókat, s kijelentette: minden bajt azért csak nem lehet az ó
nyakukba varrni, merthogy ebben az országban,
ha Encike nem tudná, százezrek csalják ám el az
adót, nem fizetnek semmilyen járulékot, de közben csak megélnek valahogy. Néhányan közülük
nem is olyan rosszul, hogy a Zsibbadt brigádvezetőben kéne nyelniük a szeszt.
- Éppen ezért jelentették be, hogy szigorítják az
adóellenőrzéseket - vándorolt az újság ekkor már
Minek Dönci kezébe, aki e hírtől aztán kapott is oly
heves szívdobogást, mintha egyszerre négy mecscset hajtott volna végig a németországi foci-világbajnokságon.
- Mondják, abban az újságban más hír nincs is?
Nem lapozhatnánk végre a sportoldalra? - könyörgött Bika Jenő, aki azt ordibálta: ha még valaki
kimondja, hogy megszorító csomag, államreform,
világpiaci hatások vagy új egyensúly, annak az
arcát harminc százalékkal többször veri a pult
sarkába, mint eddig bármikor is tette.
- Költekezett az ország, túlságosan is költekezett, és most kifizetjük ennek az árát. Ilyen
egyszerű - motyogta Bika úr. S hogy ezzel a
sommás összegzéssel néhányan csak nem érthettek egyet, mi sem bizonyítja jobban: Bika Jenő
arcán megjelent néhány kék folt, ám senki nem
hitte, hogy azért, mert Jenő bátyánk nagy hirtelen
átalakult szilvafává.

Cézár, nyílj ki! - m o n d t a Brutus, és belevágta a tört.
Hátul Antoniusék összesúgtak:
- Ez m á r döfi.
Egy katona sehogyan n e m
akart harcolni a légiósok ellen. Azok csodálkozva vették
körbe, de érdeklődésükre
csak ennyit mondott:
- Szabin vagyok.
És kezdődött a Kárpát-med e n c e története. Hun volt,
h u n n e m volt.
Élt egyszer Attila, aki egy
hamis damaszkuszi pengét
előrántva így kiáltott:
- Csoda szar vas!
És lett lészen nosza. Kezdődött a magyar történelem
megannyi huszárvágással és
megannyi császár metszésével. Tas, alkoss, gyarapíts!
Nem T ö h ö t ö m . Álmos vagyok. Ez Huba. És megkondultak a harangok és Orsbeszorult az öklük. Sétálunk az
Árpádok alatt, Géza kézben.
István király vágtat fakón.

Női vezetők
Tegnap az M5-ösön m e n t e m . Balra tőlem egy hölgy tűnt fel egy
vadiúj BMW-vel, t ö b b mint 130 km-es sebességgel, az arca
egészen közel a visszapillantó tükörhöz, és é p p e n sminkelte
magát.
Egy pillanatra félrenéztem, a m i n t ismét o d a n é z t e m , m á r
m a j d n e m az én s a v ó m b a n volt és m é g mindig a sminkjével
foglalatoskodott. Habár k e m é n y fickónak tartom m a g a m , mégis
úgy megijedtem, hogy a villanyborotvám kiesett a kezemből és
egyúttal kiütötte a szendvicsemet a másik kezemből.
Amint m e g p r ó b á l t a m az a u t ó m a t a t é r d e m m e l a sávban
tartani, leesett a fülemnél tartott mobilom, egyenesen bele a
lábam között levő forró kávéspohárba. A kávé természetesen
kifröccsent, leforrázta l e g n e m e s e b b testrészemet, tönkretette a
mobilomat és megszakított egy fontos telefonbeszélgetést.
A cigit a s z á m b a n m é g é p p e n sikerült m e g m e n t e n e m . Ki n e m
állhatom a nőket a volánnál.
Életveszélyesek...

Kinek a baja?
Két pszichiáternek ugyanabban az épületben van a magánrendelője. Mindennap ugyanakkor érkeznek, és egyszerre szállnak
be a liftbe. A liftkezelő megdöbbenve látja, hogy kiszállás előtt az
egyik pszichiáter rendszeresen leköpi a kollégáját, aki ezt egyetlen
szó nélkül veszi tudomásul. Végül is a liftes már nem tudja mire
vélni a naponta ismétlődő jelenetet, és megkérdi a sértett felet:
- Ne haragudjon, de miért nem csinál már valamit, doktor úr?
Szörnyű nézni, amit a kollégája művel!
- Miért avatkoznék bele? - vonja meg a vállát a pszichiáter - Ez
az ő problémája.

A D É L M A D Á R HETI A P R O H I R D E T E S E

Fiatal, jóképű üzletember vagyok.
Hat autóm, két mobilom van, és egy
nyaralóm a Karib-tengeren. Nem
keresek senkit, csak dicsekedni
akartam.

DOLGOZÓK ESTI ISKOLA
IÁBAN: - VAN HÁZ1D?
- VAN, TÖLTHEIEK?
IFJÚ PÁR FEKSZIK AZ
ÁGYBAN, FELESÉG ODAFORDUL A FÉRJHEZ:
- SÚGJ A FÜLEMBE VALAMI ISZONYÚ MOCSKOSAT!
-KONYHA!

Futball-láz

BÁTYI ZOLTÁN

- Azért, mert van egy labdád és két bazi nagy fogad, nem foglak Ronaldinhónak

szólítani!

•
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NAPI MŰSORAJÁNLÓ

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika (ism.) 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 '56-os
napló 9.05 Gyerekeknek. Minden
egér szereti a sajtot. Bábtévéíilm
(ism.) 10.05 Kamasz kávéház 10.05
Na végre, itt a nyár! 1. Gyerünk a
nagyiékhoz! (ism.) 10.35 Kamasz
kávéház ...ahol szabad hajtépős folyik. ...nem a ruha teszi... (ism.)
11.05 Pláza. Olasz tévéfilmsorozat,
15-16. 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Regióra Körzeti magazinok 14.00 Max, a zsaru
Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat.
A tévedés 15.00 Szerelmek SaintTropez-ban Francia tévéfilmsorozat. Túl mély seb 15.58 Mozi zongorára Mikrokozmosz. Tükreink
(ism.) 16.05 1944. június 6. - A
normandiai partraszállás napja Angol dokumentumfilm, II/2. 17.00
Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.15
'56-os napló (ism.) 17.25 T S - V í zilabda Világkupa Közvetítés a margitszigeti Hajós Alfréd uszodából
18.50 Szomszédok
19.30 Híradó este
20.05 A halálraítélt Magyar film
21.40 Péntek este
22.15 Kádár János utolsó beszéde
Sólyom András filmje
Kultúrház - nyár
Híradó 23.45 Sporthírek
'56-os napló (ism.)
A Vörös Sárkány lovagja
Francia-luxemburgi tévéfilm
1.45-1.55 Kárpáti krónika

23.10
23.35
23.49
23.55

TV 2
6.00 Strucc. Esélyegyenlőségi magazin |12] 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Koffeinmentes
Mokka 9.10 Szóda. Telefonos játék
10.10 Teleshop 11.30 Hajrá,
skacok! Mexikói filmsorozat, 86.
12.10 Észbontó. Telefonos vetélkedő 13.10 Danielle Steel: Családi album. Amerikai romantikus film
15.00 Anita, a bűbájos bajkeverő
Kolumbiai-amerikai filmsorozat,
224. [12) 15.30 Jó barátok A metaforikus csatorna 16.00 Paciíic Blue
Testvérek |12] 17.00 Lisa csak egy
van Német filmsorozat [12| 17.30
Hetedik mennyország Az én családom! 1/1. 18.30 Tények Hírműsor
19.00 fóban-rosszban

19.30 Aktív A TV 2 magazinja [ 12[
20.10 Antónia - Könnyek a
paradicsomban Német
romantikus kalandfilm,
3T-2. [12|
Közben: kenósorsolás
23.55 Tények este
0.25 Steven Spielberg bemutatja:
Harmadik típusú
emberrablások Amerikai scifi sorozat, 101. 116)
2.05 Chris Isaak-show
Amerikai vígjátéksorozat [ 16|
3.00 Aktív [12| (ism.)
k

l

u

b

6.00 Disney-rajzfilmsorozat. Goofy
és csapata 6.30 Reggeli - Süss fel
nap! Ébresztőshow. Benne: hírek
8.35 Reflektor 9.00 Receptklub
(ism.) 9.15 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 Dawson és a haverok.
Amerikai vígjátéksorozat. Egy pokoli nap 14.10 Disney-rajzfilmsorozat
14.40 Foci-vb 2006 Argentína-Szerbia és Montenegró. A labdarúgómérkőzés élő közvetítése Gelsenkirchenből 17.00 Sue Thomas FBI Amerikai filmsorozat. Az informátor [ 12[ 17.55 Foci-vb 2006
FIFA labdarúgó-világbajnokság. Hollandia-Elefántcsontpart.
20.00 Híradó - Esti kiadás
20.30 Barátok közt
21.10 Esti showder Fábry
Sándorral (121
23.00 Foci-vb 2006 8. játéknap
23.30 Reflektor Sztármagazin [12|
23.45 A légy
Amerikai horrorfilm [12]
1.30 Hegylakó - A holló
Amerikai kalandfilmsor. 112]
2.25 Nem mind arany, ami
fénylik Amerikai-spanyol
film |12]
4.00 Papás-mamás
4.20 Infománia
4.50 Foci-vb 2006
8. játéknap (ism.)
5.15 Topshop
DEJNA

5.25 Kárpáti híradó 5.35 Gazdakör
6.00 Reggel 8.00 Kikötő 8.30 Heuréka! Megtaláltam! 9.00 Mindentudás Egyeteme 10.00 A világörökség kincsei 10.20 Derrick 11.20
Magyarország kincsei 11.30 Kíván-

ILS SZEGED NYELVISKOLA
Intenzív nyári felkészítő tanfolyamok
nyári és őszi angol és német

aprdhihhib

államilag elismert nyelvvizsgákra!
(Origó, Euro/Euro Pro, Goethe
nyelvvizsgák)

Szinten tartó általános

és üzleti nyelvtanfolyamok!
ILS Szeged Nyelviskola Kft.
6 7 2 0 Szeged, Victor H u g ó u. 6 .
Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 5 9 5 , ils@invitel.hu
Akkreditációs lajstromszám: 0427,
OKÉV reg. sz: 06-0051-02

ságkosár 14.00 Mit tett értünk az
ipari forradalom? 14.30 A Habsburgok és Magyarország 15.20 Magyar történelmi arcképcsarnok Nagy
Imre 15.35 Bioritmus 16.00 Talpalatnyi zöld 16.30 Világunk 17.30
Kikötő 18.00 Híradó, sport, időjárás-jelentés 18.30 Váltó 18.40 Mese 18.50 Mulattató múzeum
19.00 Az én Silas bácsikám
19.25 A labdára! Dán játékfilm
20.50 Századunk
21.20 Híradó
21.45 Közbeszéd
22.05 A temetetlen halott
0.15 Bogányi Gergely Chopin-műveket zongorázik 0.50 Vers 1.00
Himnusz Í.05 Híradó, sport, időjárás-jelentés 1.25 Mese 1.35 Napló
szerelmeimnek 3.40 Anziksz Esztergom 4.00 Világunk 4.55 Közbeszéd
5.15 Váltó

5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Válaszd a
tudást! Benne: 9.00 A Tízparancsolat - ma. Hankiss Elemér műsora, 1CE8. Ne lopj! MC. Az 1849-es
függetlenségi nyilatkozat. Közjáték.
Téli hadjárat Füst Milán írásaira, 3.
10.00 Regények csatája, 12/9.
Závada Pál: fadviga párnája - Jane
Austen: Büszkeség és balítélet. MC.
Budapest főváros. Mesélő cégtáblák. Az Uránia 11.00 Taljánok
Csizmaországban, 21/9. Puglia
11.30 Amerika a II. világháborúban, 106. Az utca árnyékos oldalán
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 13.00 Virágzó Magyarország
Tatabánya 13.20 A Sebő együttes
műsora 13.25 Földközelben 13.50
Kívül-belül Városi galambok 13.55
Slovenski utrinki Szlovén nyelvű
nemzetiségi magazin 14.25 Együtt
Velünk élő kisebbségek 14.50 Kívülbelül Csatorna 15.00 Heti tükör
15.25 Napnyugta 18.00 Kalandos
nyár 18.50 Sandokan Olasz rajzfilmsorozat
19.15 Esti mese
19.40 Membrán
20.05 Híradó este
20.35 Kultúrház
21.00 Miért?
Műsor a történelemről
22.25 Filmidő Beszélgetés
a pszichoanalízisről
23.25 Senki nem tér vissza
Magyar-olasz filmsorozat,
i v / 2 . (16)

Rj^

Cégünk a közép-európai
régióban 16 egységgel

pi.a/a c.f.nttrs központokat üzemeltető

társaság 2000-ben Szegeden nyitott
Szeged Plaza marketingrészlegére
az alábbi munkakör betöltésére hirdet felvételt:

1.00 Mozi zongorára Mikrokozmosz. Tükreink 1.05 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat, 12. 2.00 Membrán 2.20 A Sebő együttes műsora
2.25-5.24 Válaszd a tudást!
telin t v

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.05-18.40 Hangos képújság
18.40 Rocktörténet - XV Nightwish
II. - tamperei koncert 19.10
Porsche-magazin 19.40 Megyei
Mozaik 20.00 Estelő - tavasz 21.00
Diagnózis

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en) 0.00 Képújság
7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.55 Körút
(ism.) 8 . 5 5 Képújság 15.00
Maksavízió 15.30 Épi-tech 16.00
Pénzhalász 17.00 Menü 17.30
Képújság 18.00 Körút (ism.) 19.00
Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30
Sharm El Sheikh búvárszemmel - a
Magistratum Stúdió filmje 20.00
Természetfigyelő, 1. rész - Konrád
Lorenz nyári lúdjai 20.30 Hírháló
21.00 Szabadtéri mulatságok.
Amerikai filmdráma. 23.00 Szegedi
hírek (ism.) 23.25 Képújság

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Mezőgazdasági Magazin 07.45 Baba
Park 3. 07.55 Klippercek 08.00
Grillparty 2006. 08.45 Reklám
08.50 Híradó 09.00 Képújság 17.00
Menü 17.30 Képújság 18.00 Főcím
18.01 Műsorajánló 18.02 Reklám
18.05 Híradó 18.15 Társalgó - élő,
interaktív műsor 19.15 Színházi
magazin 19.40 Klippercek 19.45
Reklám 19.50 Híradó 20.00 Képújság 20.30 Hírháló 21.00 Szabadtéri Mulatságok (am. vígjáték)
Q t v

16.00 Zene-Doboz játék 17.00
Gyerekeknek: Mesefilm összeállítás
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Képes Sport 20.00 Híradó
20.20
N a p kérdése
20.30
Takarékosabb állam, ésszerűbb
ügyintézés. Előadó: Sárközy Tamás
professzor 22.30 Híradó 22.45 Nap
kérdése 23.00 Vallási műsor 0.00
Képújság

eXtra jövedelem!

• kiemelkedő élettani hatás
• n a p r a f o r g ó szár és tányérbetegségei

(diaporte, sclerotinia, fóma,
altemária) ellen
• m e g t é r ü l ő befektetés kiemelkedő j ö v e d e l e m
• agrár-környezetgazdálkodási
programban felhasználható

KERESKEDELMI
TAPASZTALATTAL
RENDELKEZŐ
VEZETŐ
MUNKATÁRSAT.

• Az angol nyelv tárgyalóképes ismerete és helyismeret előnyt jelent

Kérjük, hogy pályázatát

Önéletrajzokat

(fényképes önéletrajz, bizonyítvány-

„Vezető 053781077"

másolatok) az alábbi címre küldje:

jeligére kérjük

Marketingigazgató pályázat

a D M ügyfélszolgálatára

Plaza Centers Mo. Kft.
1062 Bp. Andrássy u. 59.
Fax: 06 1 462 7205
E-mail: pcm@plazacenters.hu

(Szeged,
K ö l c s e y u. 5.)

M e e w v s

RádióSS

6.00 Cafe 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:
3030-30-188 19.00 Szonda -

Patkós Attila 20.00 Fresh (am:
Lemezek, D[-k, mixek az
elektronikus tánczene világából
- D) p.e.t. 0.00-7.00 Gsak zene

Rátfií7 n 97,6
(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 0&30-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.00-12.00 Napraforgóban Feil János, a Magyar
Motorcsónak-szövetség elnöke
12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00
tól óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.00-19.00 Kívánságműsor. Benne hírek, információk,
útinform 19.00-20.00 Sportturmix 20.15 G-Pont - egy bulis
péntek éjszaka a Rádió 7-tel
23.00-tól reggel 6 óráig zenei
válogatás. Közben hajnali 2 és 4
órakor hírösszefoglaló
r p w w ö m í í

6.00 Napzárta (ism.) 6.10 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.: Bárdos László 14.00 Itthon
vagyunk. A magyar előadók
színe-java, újdonságokkal, régiségekkel. Mv.: Bárdos László
15.00 Kívánságműsor. SMS:
06201220 4444 Tel.: 510 110
Mv.: Kunos Ferenc 18.00 Napzárta. A nap híreinek összefoglalója. Mv.: Papp Gábor József
18.15-től 6.00-ig Makó és a
térség legjobb zenéi, megszaldtás
nélkül!

cíTibank
A/t gondolod, nehéz egy jó banknál
elhelyezkedni? Valóban nem könnyű,
de most lehetőséged nyílhat ni!
Bankunk lakossági üzletágához keresünk

TELEFONOS ÉS
MOBIL ÉRTÉKESÍTŐ
KOLLÉGÁKAT

in vitel

szerződéses jogviszonyban,
fix + jutalékos rendszerben.
Jelentkezés önéletrajzzal:
aliz. varkonyi@citigroup. com
Telefonon: 30-377-8722

AJANLATUNK!
1039 Ft/kg

Pacalcsík gyorsfagy.

619 Ft/kg

Hízott liba szárnytő, gyorsfagy.

149 Ft/kg

Pulyka szárnyközép, gyorsfagy

259 Ft/kg

Hasábburgonya

229 Ft/kg

Sajttal töltött pulykamell érme, 1 kg

670 Ft/kg

Pecsenyekacsa grill, gyorsfagy., 1 kg

399 Ft/kg

Csirkezúza gyorsfagy., 1 kg

469 Ft/cs.
(486,-/kg) 219 Ft/cs.

Marhalábszárkocka gyorsfagy, 1 kg
1099 Ft/kg
Az akciós árak a készlet erejéig értendők
Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. «Tel.: 62/555-552 • Fax: 62/555-553
Nyitva tartás: h.-p.: 6—17-ig, szo.: 6—12-ig, vas.: zárva
Ticket Restaurant étkezési utalványokat és bankkártyát elfogadunk.

®

A member of citigroupT
| www.totalportaLhu |

Hódmezővásárhely Megyei J o g ú Város
- Kapcsolati Központ
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u.70.

PÁLYÁZATOT HIRDET
1 fő alapellátási igazgató
1 fő szakellátási igazgató
1 fő gazdasági igazgató
1 fő szakmai vezető - Gondozási Központ
1 fő szakmai vezető - gyermekjóléti szolgálat
1 fő szakmai vezető - családsegítő szolgálat
álláshelyekre

íkvk4r

Pulykahere gyorsfagy

Mexikói keverék 450 g

FM954ÁÁ

telephelyére keres

Elvárások:

AKCIÓS

% RÁDIÓ PLUSZ
Telefon: 62/635-635, SMS: 06
30-30 30 035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00
Juvcntus Plusz - Kis Kata 14.00
Rádió Plusz Top 20 - Kis Kata
15.00 Sztereó, a kivánságshowMolnár Balázs és Boki 19.00
ízirájder - Juhász Kund 20.00
Rádió Plusz At Night Greskovics Péter 22.00-24.00
Rádió Plusz DJ's At Night

szegedi

MARKETINGIGAZGATÓ

AmistarXtra

n

rAdiBmi
(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 16.00
Napfényváros (helyi információs
és kulturális magazin) 18.00
Bluesolőgia
(blues
Balogh
Tiborral) 20.00 Zűrállomás
(drum'n'bass Suzuki Samuraijal)
22.00 Vegyes zene

Padlóburkolati
rendszereket
és lakástextíliákat
forgalmazó üzletlánc

• J ó kommunikációs készség

eXtra minőség!
eXtra termés!

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz
66,29 MHz. Szerkesztő: Zanati
Zsófia. Téma: 8.00-9.00 Szelídvízország 8 - archív beszélgetés
dr. Csizmazia Györggyel 15.0018.00-ig Délutáni magazin
18.30-22.30-ig nemzetiségi
műsorok

«íös* «v«s£:íüísó

• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Legalább 5 éves szakmai tapasztalat

Már napraforgóban is!

00.00 Képújság 07.00 Közéleti
Mozaik - magazinműsor (ism.)
07.40 Képújság 13.00 Teleshop
13.30 A csend hangjai (paksi
életképek) 14.00 Bencze-show
14.30 Infománia (multimédia
magazin) 15.00 Maksavízió - 15.30

Épi-Tech (építkezők magazinja)
16.00 Pénzhalász 17.00 Menü
(gasztronómiai magazin) 17.30
Képújság 19.00 Híradó 19.30
Képújság 20.00 Híradó (ism.) 20.30
Hírháló (A Hálózat Tv országos
híradója)
2 1 . 0 0 Szabadtéri
mulatságok. Amerikai vígjáték
23.00 Mindörökké Júlia! Argentin
tévéfilmsorozat, 35. rész

Feltételek:
- a munkaköröknek megtelelő szakirányú felsőfokú
végzettség
- büntetlen előélet
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot, motivációs levelet
- vezetői szakmai programot
-végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát
Előnyt jelent:
- minimum 5 év szakmai gyakorlat
- szociális szakvizsga megléte
Benyújtási határidő: 2006. június 26.
Elbírálási határidő: 2006. június 29.
Az állások betölthetők: várhatóan 2006. július 1. napjától
Cím: Kapcsolat Központ
Kovácsné Bálint Gabriella főigazgató
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70. sz

12

•

A Delmagyarorszag/Délviláft Apróbörze oldalain az

^^

Utazás, üdülés rovatban most

^ j s
:

Nem tud elutazni a befizetett útra?
Kiadná házát, nyaralóját?
Átadná üdülési jogát?
Útitársat keres?

NVinden f i z e t e t t

H I R D E T E S •

PENTEK, 2006. JUNIUS16.

SZÉLKAKAS VENDÉGLŐ
6725 SZEGED. SZÉL U. 22/B
Te).: 62/445-929

^ V UJ V I L Á G

„DZSÚZ EGYÜTTES"
tu-xt****

apróhird(

*

Tűz és Víz

Péntekenként műsoros est

Asztalfoglalás:
62/445-929
Svédasztal
szombat-vasárnap
12.00-16.00-ig

1350 Ft/fő

Válaszoljon az alábbi kérdésre,
majd a szelvényt kitöltve küldje
vissza címünkre!
Hány éves idén a Szegedi Szabadtéri Játékok?

új OPEL
Márkaszerviz
Szegeden

Nff

Név:
Cfm:

Opel Alfa Autóház
Algyői út 44. Tel.: 62/554-690
az INTERFRUCT áruháznál

(Egy fizetett hirdetést most kétszer
jelentetünk meg. Az akció augusztus 31-ig érvényes.)

i

s5s1i

ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK: Szeged, Kölcsey u. 5. Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1 - 3 .
Szentes. Kossuth u. 8., Makó. Szegedi u. 9-13.

Telefonszám:
A helyes választ beküldő előfizetőink között 100 db jegyet
sorsolunk kii

Az előadás időpontja: 2006. július 7., 21.00

5 db 3 0 OOO Ft-os szervizutalványt sorsolunk ki havonta
szervizes ügyfeleink között.

Helyszín: Szegedi Szabadién Játékok, Dóm tér
t

Minden nyertes 2 db jegyei kap ajándékba!
Beküldési határidő: 2006. július 4.

r

Márkaszerviz

CfoT 6740 Szeged, Pf. 153.
A borítékra írja rá: Új világ

Vasárnapi DÉLMAGYARORSZÁG

Haszonjárművek teljeskörű javítása,
műszaki vizsgáztatása
Gépjármüvek zöldkártyás vizsgálata
Gyári alkatrész értékesítés
Tisza Volán Zrt.
Járműjavító és Ipari Divízió
Szeged, Bakay N u 48
Tel /Fax: (62) 560-198

VOLVO

Szép, derűs vasárnapokat!
Új húsüzlet a megújuló Mars téren

HAZAI ÁRU MEGBÍZHATÓ
HÁZTÁJIBÓL

Az árak 2006. június 16-18 között,
a készlet erejéig érvényesek.
A k v á r i u m medence
kerek, 3 gyűrűs 196x53 cm

Napellenzős medence
161x161x42 cm

Ha csak az üzemeltető cég nevét írnánk le,
hogy Tanyasi Hús Kft., sok mindent el is árulnánk
arról az üzletről, melyet ünnepélyesen, meghívott vendégek jelenlétében nyitottak meg a Mars
tér új, Irén csarnokában. A korszerű és igen
tetszetős standon hagyományos módszerekkel
készült, háztájiból származó húst és húskészítményeket árusítanak a kipróbált, hozzáértő
eladók. Kormányos Alfonz üzletvezető szerint
elsődleges szempont az árusított termékek biztonságossága, nyomonkövethetősége. Mint
mondja, hosszasan keresték a pontosan és precízen, a jelenlegi követelményeknek megfelelően
dolgozó beszállítókat.

város, ami eddig valóban hiányzott a kereskedelmi palettáról. Ahogyan az üzletvezető mondja, olyan üzletet szeretnének, amilyet a lakosság megérdemel.
(x)

A redőny ünnepélyes fölhúzásával olyan húsÜzlettel és megbízható kínálattal gazdagodott a

G A Z D I K E R E S Ő
Kristálykék medence
147x33 cm

i

Érd.: 7 0 / 3 8 0 - 6 9 - 6 6 , 6 2 / 4 1 5 - 4 1 5

Bali plussz medenceszett
vízszűrővel és védőtakoróvul,
3,6x0,76 m

mm

1 éves, spániel-német juhász

5 éves, német juhász keverék,

1 éves, ivartalanitott, kuvasz

3 éves, német juhász

keverék, ivartalanított szuka

ivartalanitott szuka

keverék szuka

keverék kan

M e d e n c e k e z e l ő v e g vysszzeerree k
é s k i e g e s z f t ö k s z é l e s v á l a s z t' t é k b a n k a p h a t ó k !

fa—*
5577 «j4 1

Önnek még nincs Vásárlókártyája?
Pedig megéri! ccora
Egy mosollyal t ö b b

e•
WL
1 éves, tacskó keverék kan

Számlaszám: HVB Bank:
10918001-00000019-48600008

3 éves, kopó keverék kan

1 éves, közepes termetű,

2 éves, rottweiler kan

További örökbe fogadható kutyák
totói: www.tappancs.szeged.hu

FM954

keverék kan

Rádió

QÉLMAGYIUtORSZáG

FELSŐOKTATÁS ÉS T U D O M Á N Y • SZERKESZTŐ: HEGEDŰS SZABOLCS

AZ ELSŐ ALMA-WEEKEND AZ EGYETEMEN

PROMETHEUS-ERMET KAPOTT M O L N Á R MIKLÓS

Élménnyé tenni a fizikát

A nosztalgia
és szórakozás napja

Prometheus-éremmel tüntették ki Molnár Miklóst
(képünkön), a szegedi egyetem nyugalmazott docensét nemrégiben. A szegedi fizikustanár rengeteget tett tantárgya népszerűsítéséért, az oktatást pedig egyedi kísérleti eszközök megalkotásával is segítette. A pedagógushallgatóitól kapott díjaira a legbüszkébb.

A sportprogramok közül a kispályás foci volt a legnépszerűbb
• s ő alkalommal rendezte meg a
Szegedi Tudományegyetem az Alma-weekend szabadidő- és sportnapot az elmúlt hét végén. A végzett
hallgatók közül sokan eljöttek, és
voltak, akik családtagjaikat is magukkal vitték a sportközpontba. Jövőre is szerveznek ilyet - várhatóan
még több programmal.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Alma-weekend elnevezéssel sportés közösségi napot tartottak a Szegedi Tudományegyetem Hattyas sori
sportközpontjában vasárnap. A szervezők gazdag programkínálattal várták vissza a városba mindazokat, akik
egykor a Szegedi Tudományegyetemhez, vagy valamely jogelőd intézményéhez kötődtek. A szabadidős
rendezvény célja az volt, hogy a vég-

zett és végzős hallgatók, valamint a
jelenlegi és korábbi dolgozók számára kellemes időtöltési lehetőséget
biztosítsanak.
- A ROP 3.3 pályázat keretében a
nyárköszöntő szabadtéri rendezvény
ismerkedésre, nosztalgiázásra és a
jövőbe tekintésre is lehetőséget teremtett a sport- és kulturális programok mellett - mondta Görög Márta
projektvezető.
A sportközpontban közel háromszázan vettek rész a programokon: kosárlabdáztak, futballoztak, asztaliteniszeztek és röplabdáztak. A legnépszerűbb a kispályás foci volt, kilenc csapat
kergette a bőrt. Ezenkívül a létesítmény különböző szolgáltatásait - például a golftanulást - is kipróbálhatták
a résztvevők. Voltak köztük, akik néhány éve végeztek, de sokan képviselték a 40 és 50 éves korosztályt is.
- Remek a kezdeményezés, jól érezzük magunkat. Jó volt találkozni a

FOTÓ: KARNOK CSABA

A fizikai gondolkodás,
műveltség országos hatású terjesztéséért, népszerűsítéséért odaítélhető
Prometheus-érmet kapta meg nemrégiben Molnár Miklós, a
Szegedi
Tudományegyetem kísérleti fizikai
tanszékének nyugalmazott egyetemi docense.
A nagy hagyományú,
nívós
elismerésben
olyan tudóstanárok részesültek
korábban,
mint a legendás Öveges
József professzor vagy
Marx György.
Molnár Miklós több
mint harmincöt évig tanított a szegedi egyetemen,
tudománynépszerűsítő előadásokat

tartott számtalan helyen a határon innen és
túl, több évtizeden át
vett részt az országos
középiskolai és egyetemi tanulmányi versenyek
szervezésében.
Tízévnyi kutatómunka
után fő céljává a középiskolai fizikaoktatás segítése, fejlesztése vált:
több mint húsz évig tanított az egyetemen
szakmódszertant a leendő fizikatanároknak,
és számos kísérleti eszközt készített, amelyekkel díjakat is nyert. Mint
mondta, mindig szeretett „bütykölni", így pedagógusi hivatása miatt
nem volt kérdéses, hogy
olyan eszközöket készítsen, amelyek a
szemléltető oktatásra is
használhatók.
- Nagyon fontos az élményszerű tanítás, hogy
növeljük a fizika utóbbi
időben
megcsappant
népszerűségét. Ha kevés az órai kísérlet, nem
tapasztalják meg a diákok a jelenségeket,
unalmas és tűi elméleti
„krétafizikává" válik az
oktatás - vallja a számos
elismerésben részesült
egyetemi pedagógus.
Molnár Miklós a leg-

Közéleti
Kávéház
A sorsfordító fizikai
felfedezésekről beszél
Molnár Miklós az SZTE
Állam- és Jogtudományi Karának harmadik
emeleti társalgójában.
A Közéleti Kávéház rendezvénye jövő szerdán
délután 5 órakor kezdődik.

nagyobb elismerésnek
mégis azt tartja, hogy az
elsős hallgatók szavazatai alapján a díj nyolcéves történetében hétszer ítélték oda neki a
gyógyszerész-tudományi kar legjobb előadójának, illetve oktatójának járó címet. Ez a
visszajelzés munkájáról
büszkeséggel tölti el, hiszen azoktól kapta,
akiknek oktatását és tanárrá nevelését a legfontosabb feladatának
tekintette.
A nyugalmazott docens szerint három fő
követelménye van annak, hogy valakiből jó
tanár váljék. Szeretnie,
tisztelnie kell a tanítványait, alapos, biztos lábakon álló szakmai tudással kell rendelkeznie, és sok időt kell fordítania a tehetséggondozásra. Ha ez mind
együtt van, a pedagógus
a saját sikereinél már
jobban örül diákjaiénak
- amelyek nem kis részben persze az övéi is.

régi ismerősökkel, akiket már hosszú
ideje nem láttam. Jövőre is eljövünk jelentette ki Hegedűs István, a Szegedi ítélőtábla büntetőügy szakos tanácselnöke, aki az asztalitenisz-versenyek egyéni győztese lett, és éppen
25 éve végzett az egyetemen. Hozzátette: igazi kikapcsolódás volt ez a
nap, mert nem kellett „szakmázni",
ugyanakkor minden más témáról lehetett beszélgetni az ismerősökkel.
- A rendezvény családi nap jellegét
a jövőben is megtartjuk, hiszen több
mint ötven kisgyermek jött el szüleivel, és szintén jól érezték magukat
a külön nekik szervezett kézművesfoglalkozásokon, az aszfaltrajzversenyen és a sorversenyeken - említette
Puskás Krisztina, az egyik szervező, a
karrieriroda koordinátora.
A rendezvény végén Görög Márta
elmondta: jövőre ismét megtartják

Negyedik alkalommal vehették át diplomájukat azok, akik a Szegedi Tudományegyetem jogi karán elvégezték a német és európai gazdasági jogi kurzust. A két-

a z Alma-weekendet, é s bővíteni fog-

éves, a szegedi és potsdami egyetem együttműködésével szervezett képzés végén

ják a programokat.

FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

T.R.

Német diplomaosztó a jogi karon
az elmúlt szombaton huszonötén kaptak bizonyítványt a kar tanácstermében.

A MOTTÓ: „VAGY MEGTALÁLJUK AZ UTAT, VAGY ÉPÍTÜNK EGYET"

Egyéves az élet- és anyagtudományi kutatási központ
Sikertörténetnek számít a Szegedi Tudományegyetem életében a Dél-alföldi Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ (DEÁK). Az egyetem egy esztendeje, tíz ipari partner bevonásával alapította e tudásközpontját,
mely a GVOP program dél-alföldi mintaprojektje. Ebből az alkalmából a DEÁK igazgatóját,
Kovács Tibort kértük mérlegkészítésre.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Tudományegyetem élettudományi
és anyagtudományi szellemi potenciáljának
kamatoztatásával hosszú távú ipari együttműködés jött létre, amelyben a kutatási, az oktatási és a technológia transzfer célok egymást erősítve valósulnak meg - hangsúlyozta Kovács Tibor. A DEÁK igazgatója elmondta: az első év
munkájának eredménye, hogy kialakították a
tudásközpont működését meghatározó struktúrát. A DEÁK kis létszámú, de profi stábja a
szegedi egyetem Dugonics téri, központi épü-

letének földszintjén kialakított irodákban dolgozik: például - marketing stratégiájuk alapján
- kétszáz lehetséges üzleti partnernek küldte el
a szervezetet bemutató kiadványt, reagál a belső kutatási, illetve külső ipari megkeresésekre.
A közreműködő szervezet egy hároméves,
középtávú program sikeres lebonyolításában
gondolkodik. A DEÁK szlogenje: „Vagy megtaláljuk az utat, vagy építünk egyet". Ebből az is
következik, hogy élnek az új felsőoktatási törvény adta lehetőségekkel, s a DEÁK ösztönzi az
úgynevezett „vállalkozó egyetem" létrejöttét,
mert az egyetemi tudásbázist a piacon is értékesíteniük kell.
MEG KELL KÜZDENI A FOGYASZTÓKÉRT

Az egyetem versenypiacra lépéséhez elengedhetetlen, hogy a tradicionális akadémiai
szemlélet kiegészüljön egy üzleti megfontolással - mondta Kovács Tibor. Ugyanis nemcsak a fogyasztókért, de a versenytárs kutatóhelyekkel is meg kell küzdeni. Az egyetemi
bevételeknek egyre nagyobb hányadát teszik ki
a külső megbízások. Ezek fogadására készen

kell állni - az ügyintézés gondosságával, a
határidők betartásával, a szankcionálással.
A VÁLLALKOZÓ EGYETEM

A másik alapvető pont a megfelelő gazdálkodási környezet megteremtése. Jelenleg az egyetem költségvetési szervként járulékmentességet
élvez az egyik oldalon, viszont nincs áfa-visszaigénylési joga a másikon. A problémákra további
példaként említi az igazgató, hogy a kutatási határidők nehezen tarthatók, ha közbeszerzés lebonyolítása szükséges minden lényeges kutatási
eszköz beszerzéséhez. Szerinte hatékony és rugalmas elszámolási modell szükséges, valamint
a vezetői döntéseket megalapozó és nem lekövető pénzügyi és számviteli rendszer. Ilyen lehet
az üzleti világból ismert mátrix, vagy a divízionális szervezet, esetleg átmenetileg az egyetem teljes vállalkozási tevékenységének kihelyezése.
A harmadik neuralgikus pont: fogyasztóik kezelése. Ez olyan „egyablakos" rendszer kialakítását indokolja, ahol az egyetemi kutatások iránt
érdeklődő azonnal útmutatást kaphat az igényeinek megfelelő tudásbázis meglétét, illetve a

pénzügyi elszámolást és a keletkezett szellemi alkotások kezelését illetően. Azaz olyan profilt kell
mutatni a vásárló felé, amilyen az érdeklődési területe. Ezzel elkerülhető, hogy eltévedjen, vagy
eltévelyegjen az egyetemen, másrészt szakszerű
és hatékony kiszolgálásban részesül, amit más
szolgáltató ipari partnerétől is megszokhatott.
AZ EGYETLEN SZABADALOM

A DEÁK eddigi egyetlen benyújtott szabadalma Kiricsi Imre professzor hulladékhasznosítási
programjához kapcsolódik - az OKFT Kft. bevonásával, az olajos emulziók szétválasztása témakörében. Folyamatban van egy know-how
meghatározása is, amelyik - a Démász kísérleti
fejlesztését szolgálva - egy biogáz demonstrációs üzem létrehozásához kapcsolódik Kovács
Kornél professzor Bioremediáció-Biokonverzió
programja keretében. A kutatások sajnos késve
indulhattak a támogatási szerződés megkötésének elhúzódása miatt - emlékeztetett az igazgató -, így még szorosabb határidők mentén kell a
kutatási programokon dolgozni, hogy a DEÁK
2007 végéig teljesítse munkatervét.
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Politikamentes barátságvezetékre vágynak
Tisztelt Rendőrség!
Mint mártélyi polgár, nyílt levelet küldök a tanúvallomásom
helyett, a csatornázás tárgyában,
mivel már tettem tanúvallomást.
2004 áprilisát megelőzően
több éven keresztül tárgyalta
Mártély önkormányzata a csatornázás lehetőségeit. Ez ügyben
közös pályázatot készült beadni
a szomszédos településekkel, de
ez több ok miatt meghiúsult. így
önálló pályázattal is próbálkozott, de az sem jött igazán össze.
Erről a lakosság is tudott, hiszen
akit érdekelt, a nyílt önkormányzati üléseken meghallgathatta,
bár elég kevesen éltek ezzel.
Az új lehetőséget a csongrádi
polgármester javasolta, ha náluk
bevált, akkor miért ne lenne az jó
Mártélyon is. A módszert és a
részleteket több alkalommal,
nyílt üléseken megvitatta a testület, de ott is igen gyér volt a lakossági érdeklődés.
Mielőtt az egyéni szerződéskötésre került sor mindenki írásban nyilatkozott, akaratát kifejezve. így aztán létrejött a csatornatársulás. Az előkészítő tárgyalást a lakosság a testületre bízta,
hiszen utánajártak több településen, mindenki úgy tudta, többféle lehetőséget is megvizsgáltak,
míg döntés született arról, hogy
a Fundamcnta, az ÖKOTAM, az
állami támogatás és az áfa együttes összegéből megépülhet a közműcsatorna a szennyvíztisztítóval együtt. Akit ez nem érdekelt
mélyebben, természetesen információja sem volt annyi, mint aki
ezt többször is végighallgatta a
testületi üléseken.
Amikor a csatornaszcrződésck
ideje konkrétan eljött, a lakosság
a testületi tagokkal, a polgármesterrel kötötte a szerződéseket, a
Fundamcnta megbízásából, míg
a tanúk a különböző bizottsági
tagokból tevődtek össze. A szerződés pénzügyi tranzakciója igen

PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanlo(n dclmagyar.hu

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15.30, 17.45, 20 óra: A harag
napja,
BALAZS BÉLA TEREM
15.15, 20.IS óra: München,
18 óra: Büszkeség
tus
és halítélet.
CSÖKE
O í IÓZSEF TEREM
16 óra: Álomtumé;
18.15 óra: Kedves Wendyl,
20.30 óra: Még mindig
kamuzunk.
GRAND CAFÉ
16.30, 21 óra: Egy gésa emlék
iratai;
19 óra: A gyermek.
PLAZA CINEMA CITY
Verdék: 12.15, 13.15, 14.30,
15.30, 16.45, 17.45, 19, 20,
21.15, 22.15 óra.
Ismeretlen hívás: 15.45, 17.45,
19.45, 21.45 óra
Ómen: 15.45, 18, 20.15, 22.30
óra.

Az eltakarítónó: 18.15, 20.15,
22.15 óra
X-Men: Az ellenállás vége: 13.15,
15.30, 18, 20.15, 22.30 óra.
A Ja Vinci kód: 13.50, 16.40,
19.30, 22.15 óra.
Összekutyulva: 13.45 óra.
Mission: Impossible III.: 19.30
óra.
Horrorra akadva 4.: 12.45, 15
óra.
A halott város: 17, 22 óra.
Vadkaland: 12.30, 14.30, 16.30
óra.
Anyám nyakán: 18.30, 20.30,
22.30 óra.
légkorszak 2.-Az olvadás: 12.15,
14.15, 16.15 óra.
Igygpsa ei
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Horrorra akadva 4..

6 Ó ft Y
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Mártclyon a várva várt csatornázás zökkenőkkel valósul meg
bonyolult, aki nem a bankszférában dolgozik, annak szinte ma is
kínaiul hangzik az egész szerződés, a nyelvezete és tartalma miatt. A munkabeosztások alatt
igen változatos volt a szerződéskötés menete, egy héten át, ki,
mikor tudott részt venni ebben a
munkában. Én személy szerint
minden délután 1 órától estig írtam alá a szerződéseket - mint
tanú - , az önkormányzat nagytermében, míg a saját és leányom szerződését szombaton a
faluházban kötöttük meg. Mindkét helyen egész héten folyamatos volt az ügyfélforgalom, de
egyetlen ember kérdezte csak
meg, „hogy kik itt a tanúk".
Erre a személyre pontosan emlékszem, akkor az irathalmaz
mögül felálltam. Hogy kik jöttek
be és ki, arra nem tudok választ

adni, hiszen ennyi idő után képtelenség felidézni, egyébként az iratokkal voltam elfoglalva. A feladatunk volt az is, hogy ahol nem
jól volt kitöltve, azt újra visszaadjuk a szerződőknek, ha hiányzott
az adószám, vagy a személyi igazolvány száma, a másolat az indigó miatt nem látszott, vagy egyéb
hiányosság, pontatlanság volt,
színes ragasztójegyzékkcl kellett
megjelölni.
Sajnos ilyen hiba rengeteg volt.
Sok ügyfél kétszer-háromszor
visszajött, mert vagy sokan voltak, de volt olyan is, aki otthon felejtette az iratait, szemüvegét, stb.
Valamennyien önként jöttek és
örültek, hogy végre elindult valami a csatornázás ügyében. A részletek sem érdekeltek mindenkit,
egészen addig, míg megkaptak egy
példányt a szerződésekből.

Az egész lakosság szinte egy
emberként elfogadta, és teljes
mértékben megbízott a testületben. Addig óriási volt a bizalom. Most meg túl sok az információ és nincs bizalom. Erről
jórészt nem az egyszerű ember
tehet, hanem azok, akik a politikai szelet próbálják mindenből jól kifogni, még akkor is, ha
az egy egész falunak ártalmára
van. Itt már annyiféle a kivizsgálás és a feljelentés, de ez
azoknak jó, akik a zavarosban
akarnak halászni. Meg az ügyvédeknek, akik ezzel igen jól keresnek. Jelen levelükkel igencsak felkavarták a falu időseit,
mert értetlenül forgatják az
önök levelét, és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy többeket
ha rosszullét, ha idegbaj, és krónikus
egészségi
problémák

Színes amerikai horrorparódia;,
20 óra: A szavak titkos élete.
Színes spanyol film.
SZENTES
15.30 óra: De kik azok a
Lumnitzer nővérek 7. Színes magyar játékfilm;
17.30 óra: Vmint vérbosszú.
Színes amerikai-német akciófilm;
20 óra: A da Vinci-kód.. Színes
amerjkai krimi, misztikus thrilier.
BALASTYA
19 óra: Jégkorszak 2: Az olvadás.
Színes amerikai animációs film.
PITVAROS
19 óra: Silent Hill-A halott
város. Színes japán thrilier.

Az Alsóvárosi Kultúrházban 16
órakor: ingyenes jogi tanácsadás
dr. Pataki Márta Ágnes
ügyvédnővel.

Galériájában megnyílt A Szegedi
Alkotók Független Társasága
Fények, figurák és fordulatok
című kiállítása. A kiállítás június
30-áig, munkanapokon 10-18
óráig látogatható.

KÜZÉLJEI
SZEGED
ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZEGED
17 órakor: Juhász Antal:
Duna-Tisza közi migráció és
hatása a ncpi műveltségre című
kötetének bemutatása a Somogyikönyvtár klubjában. A szerzővel
Bárkányi Ildikó, a múzeum
néprajzi osztályának vezetője
beszélget.
18 órakor: Könyvpremier a Bálint
Sándor Művelődési Házban.
József Attila Makón, Tóth Ferenc
nyugalmazott múzeumigazgató új
kötetének bemutatója. Vendégek:
Tóth Ferenc és dr. Majzik István.
Házigazda: Kiss Ernő igazgató.
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 12 órától: ingyenes
számítógép-használat
internetezési lehetőséggel; 17
órától: Akropolisz T á n c s t ú d i ó .

Fiatalok táncpróbája. Színpadi
láncok alapjai. Vezeti: Kerek

Attiláné (ifjúsági csoport 15
órától);
17 órától: gobelinklub;

19 órától: hastánc a Minden
Megoldható Egyesület
szervezésében.
A Százszorszép
Gyermekházban
(Kálvin tér 6.) 16 órától 19 óráig:
játéksziget - Babajátszó, Vackorkuckó, meseharang, varázsceruza,
tombolószoba, Logico-sarok,
hangszersarok és nagyon sok
készségfejlesztő játéit várja a 0,512 éves korú gyerekeket.
A máltai játszótéren (Retek u.
2-4.) 16 órakor: dia- és
filmvetítés.

A közéleti kávéház rendezvénye a
Varga Mátyás Kiállítóházban 16
órakor: Sárkány születése könyvbemutató. Vendég: Iványi
(Marton) Szabolcs, a könyv
szerzője;
a gyógyszertudományi karon 18
órakor: Verdi művészetéről, 2.
rész.
A Bartók Béla Művelődési
Központban 19 órakor: első
Utazó Show - 90 perces önfeledt
szórakozás a világ legismertebb
musical slágereivel.
Az SZTE ÁJK kari társalgójában:
Munkavállalói mobilitás
regionális megközelítésien Magyarország és a környező
országok tapasztalatai az EUtagságot követően címmel
kétnapos konferencia.
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 15
órakor: hit- és lélekklub (Nemes
Nagy Rózsa); 17 órakor: Fiesta
tánciskola (Pálinkó Lujza és
Lengyel Zoltán); 18 órakor: az
Ósgyeviek Baráti Körének
taggyűlése.
k ö n c e r t és b u l i

SZEGED
Az Újszegedi Szabadtéri
Színpadon

A TÁl^ALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

21 órakor:

A Port Royal étteremben

21

órakör: vendég a Creol!
SZENTES
A Chicago Bowling Pubban 20
órakor: Matthew Michell
dzsessztrió.
kiállítás

SZEGED
A Bálint Sándor Művelődési
Házban megnyílt Betűvetés Könyvaratás - 2006 című
kiállítás, melyet a 12 éves Bába
Kiadó legszebb kiadványaiból
rendeznek meg. A kiállítás június
17-éig, hétköznapokon 10-18
óráig tekinthető meg.
A Bartók Béla Művelődési
Központ (Vörösmarty u. 3.) fí

VAN!

A Kass Galériában megnyílt
Kubinyi Anna textilművész
Szimbolumgyűjtemény című
kiállítása. A tárlat július 30-áig,
hétfő kivételével mindennap
10-17 óráig tekinthető meg.
A Nemzetiségek Házában
megnyílt A magyarországi
szlovákok lakodalmi viselete (a
XX. század elején) című kiállítás.
A tárlat június 16-áig
munkanapokon 9-17 óra között
tekinthető meg.
zpon
megnyílt Konok Tamás „Sine loco
et anno" kiálh'tása. A kiállítás
június 18-áig tekinthető meg.
szege
galériájában (Klauzál tér 1-3.)
kiállítás nyílt a Next Generation:
fiatal művészeknek lriírt pályázat
anyagaiból. A tárlat szeptember
1 -jéig tekinthető meg.
A Móra Ferenc Múzeum
(Roosevelt tér 1-3.) I. emeleti
kiállítótermében Munkácsyképek Amerikából. Válogatás
Pákh Imre gyűjteményéből. A
kiállítás július 2-áig tekinthető
meg; Csongrád megyei

Mezzoforte-koncert.

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

Fotó: Tésik Attila

Asztalfoglalás:

(62) 422-Í57

természetfotósok kollektív
kiállítása látható Természetlesen

címmel.

A Somogyi-könyvtárban (Dóm
tér 1-3.) az alábbi kiállítások
nyíltak: Bartók Béla Szegeden;
Somogyi Károlyné fotókiállítása.
Mindkét tárlat június 30-áig
tekinthető meg.
A Csillag téri fiókkönyvtárban
június 30-áig látható Csoltonai
Vitéz Mihály életéről és
munkásságáról kiállítás.
A rókusi fiókkönyvtárban június
30-áig tekinthető meg
Magyarország legnagyobb fái - dr.
Póslfai György dendrológus fotókiállítása.
Az odesszai fiókkönyvtárban 17
órakor nyílik Szűcs Árpád
festőművész kamarakiállítása. A
tárlat június 30-áig látható.
Az északvárosi fiókkönyvtárban
ma nyílik Állatkedvencek címmel
fotókiállítás, mety június 30-áig
tekinthető meg.

amúgy is terhelnek, még roszszabbul legyenek.
Nem vitatom, hogy önök törvényesnek tartják a módszert, de
ez méltánytalan, elkeserítő, főleg, amikor ennyi idő után a fiatalok sem tudják, mi, hogyan
történt. Egyet szeretnék elérni:
végre béküljön ki minden szomszéd és falubeli, nem bírósági ítéletre, hanem egy tiszteletteljes
békebíróra várunk, annak bölcsességére, mert sok év békesség
után nehéz elviselni ezt az áldatlan állapotot, az ellenségeskedést, az alattomosságot, a kivagyiságot, a haragszomrádot és a
politikai viszályságot.
Talán, ha alá nem aknázzák
jobban, végre elkészül a politikamentes barátságvezeték...

Átadták
az ÓVI-díjakat
Szegeden
A város 53 óvodájában közel ötezer ránk bízott kisgyermek fejlődését segítjük, mi óvó- és dajka
nénik. Neveljük, simogatjuk, vigasztaljuk őket, válaszolunk a kifogyhatatlan kérdéseikre, segítünk nekik eligazodni a felnőttek
világában, felkészülni az iskolára.
Mindamellett, hogy gondoskodunk róluk, családi programokat szervezünk (pl.: szüreti
nap, családi sportnap stb.). Szívesen invitáljuk a szülőket
azokra a városi ingyenes programokra - táncház, futónap,
gyertyagyújtás - , amelyeket az
Óvodák Igazgatósága (ÓVI)
szervez a családok számára.
Szakmai műhelyekben dolgozunk, részt veszünk az ÓVI pedagógiai napokon, szakmai bemutatókat tartunk, tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk városszerte, országos
esztétikai konferenciát tartunk
munkaidőn kívül. Részt veszünk az óvodapedagógus képzésben. Tesszük a dolgunkat
hittel, szeretettel az ovisokért,
a családokért.
A pedagógus nap alkalmából
számos kollégánk munkáját ismerte el az ÓVI. Több óvoda
kollektívája kapott dicséretet
magas színvonalú munkájáért.
Először vehették át a legkiválóbbak az ÓVI-díj arany, ezüst
és bronz fokozatát és a külön
díjakat. Hisszük, hogy az erkölcsi elismerés erőt ad mindnyájunknak ahhoz a munkához,
amelyet mi az ÓVI közel 900
dolgozója teszünk nap, mint
nap.
A Rigó utcai és további 47
tagóvoda dolgozói nevében:
POZSÁR ÉVA
TAGÓVODA-VEZETŐ,
SZEGED

JOÓNÉ BENE ARANKA
SZOCIÁLIS SZERVEZŐ, MÁRTÉLY

Domus-Tescotájékoztatás

Ismételten téma a belvárosi Domus Áruház bezárása és annak helyén
egy újabb Tesco Áruház nyitása. Különösen foglalkoztatja a közelben
lakókat a belvárosban megjelenő - várhatóan még nagyobb - forgalom miatti zaj, illetve a vásárlók gépkocsijainak elhelyezése, a parkolásra alkalmas terület hiánya.
Elgondolkoztató, hogy miért kellett a lakosság részéről megnyilvánuló érdeklődőket a Tesco illetékeseihez irányítani és miért nem a város illetékese tájékoztatta időben erről és a várható valamennyi problémáról őket? Véleményem szerint ez egy súlyos felelőtlenség az önkormányzat részéről.
Egyébként a legtöbb ember - akivel erről a kérdésről beszélhettem
- , azt állítja, illetve az a véleménye, hogy egy újabb Tescóra - különösen a belvárosban - nincs szükség. Amennyiben pedig nem élelmiszer-áruház nyílna, hanem valamilyen más jellegű, és a várhatóan
megnövekvő parkolási igényt a beruházó például mélygarázzsal oldaná meg, úgy a közvélemény megnyugodna.
DR. MOLNÁR ISTVÁN, SZEGED

Kutyabaj ?
Tisztelt Kiss Gábor Gergő úr!
Nagy felháborodással olvastam
a június l-jén megjelent, Kutyabaj című írását. Megjegyzem,
hogy állatvédő csoportok kezdeményezésére a törvény bünteti
az állatkínzást. Közlöm önnel,
hogy mint a tanya és a kutya tulajdonosa nem gondoltam semmilyen „véres leszámolásra"
amikor az állatkínzó, a tanyámért nekem félmillió forintos
foglalót adó külföldi személy
mérgében szemem láttára egymás után kétszer is keresztül
hajtott a kutyámon. Az állat feje
csupa vér volt, tele verésnyomokkal. A cikkben becsületesre
mosott külföldi úr kérdésemre a
kutyakínzást elismerte. Tisztelt,
uram! Beavatom egy másik titkomba is: családom kedvenc állatai közé tartoztak a kutyák.
Sajnos feleségem rákos beteg, így
a történteket nem akartam tudomására hozni. A feljelentés mellőzésével inkább maradtam „cinkos társ" vagyis bűnpártoló. A
dolgok odáig fajultak, hogy az ártatlan külföldi állampolgár és
családja nem fizette ki a tanya

vételárát, de még az albérleti díjat sem. Hivatalos személyekkel
egyeztetve, többszöri felszólítás
után kipakoltam őket a tanyámból. Gondoltam, megszabadultunk egymástól, mindenki levonja a tanulságot. Nem így történt. Másnap kihívta a rendőröket, akik magánlaksértés miatt
eljárást indítottak ellenem. Mivel engem sem kímélt senki, állatkínzás miatt feljelentést tettem ellene. A nyomozás után decemberben került az ügyészségre
az ügyem. A külföldi „állatbaráttal" ezzel szemben - bűncselekmény hiánya miatt - megszüntették a nyomozást. Fellebbeztem, és az eljáró ügyész helyt
adott beadványomnak. Velem
szemben az eljárás Jrefejezódött:
egy esetben „bűncselekmény hiánya" miatt, másik ügy vonatkozásában „megrovásban" részesítettek. Közlöm önnel, hogy csak
azóta vagyok haragban a „román
férfiúval" mióta nem fizet albérleti díjat és a korábban igen rendezett tanyám gaztengerré vált.
Tisztelettel:
SZABÓ JENŐ, BORDÁNY
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CSOROG A TELEFON

Vásárol-e a Kárász utcán ?

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
30/218-11 l l - e s
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok/a delmagyar.hu címre küldhetnek.
ULTRAHANG
A 30/687-2916 kifogásolta szegedi olvasónk, hogy a rendelőintézetben hasi
ultrahangra
csak október 13-ára kapott időpontot. Dr. Tálosi Lászlótól, a
rendelőintézet
főigazgatójától
megtudtuk: sajnos országos
gond, hogy a radiológiai osztályokra - az alacsony bérek miatt
- n e m kapnak orvost. A szegedi

GYORINE
FANCSIK GABRIELLA
ápolónő:
- Két kisgyerekem van, így nehezen tudunk bejutni a város szívébe. Ha mégis sikerül, akkor sem a
vásárláson van a hangsúly. Nagy
ott a drágaság. Inkább csak a kirakatokat nézzük végig. Fagyit persze szoktunk venni, ami nagyon
finom. A Kárász utcán a gyerekeket is szabadabban lehet engedni.

PAPDI MIHÁLY
rakodómunkás:
- Nem jellemző. Ennek elsősorban anyagi okai vannak. Nem
szoktam sokat időzni a Kárász
utcán, legtöbbször csak átsétálok
rajta. A műszaki és ruházati termékeket biztosan nem ott keresem. Nem tudom megérné-e a
boltoknak a hosszított nyitva
tartás: az emberek többsége napközben vásárol.

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

a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
S. 0. s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentesen) 62/548-294.

TUCZAKOV SZILVANA
rendőrségi
szóvivő:
- Elég ritkán jut lehetőségem a
nézelődésre, de ha süt a nap és
időm is van, szívesen sétálok végig a Kárász utcán. Ilyenkor néha
vásárolok is. Főleg a különféle
dísztárgyakkal, konyhai felszerelésekkel szemezek. Leginkább
cél nélkül szeretek nézelődni:
ilyenkor akadok a legjobb dolgokra.

KÖRZETI
ORVOSI ÜGYELET
SZOMBATON ÉS VASÁRNAP
AKÜBEKHÁZI
ÉS ÚJSZENTIVÁNI
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel fél 8 óráig: gyermekügyelet hétköznap du. 1 órától másnap reggel fél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napokon felnőttek és
gyermekek részére reggel fél 8 órától másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten
történik, Szeged, Kossutti L. sgt. 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy
104.
RÚZSA, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,
PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
Rendelési idő: hétköznap 17.00 órától másnap reggel 7.00 óráig; szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.00
órától másnap reggel 7.00 óráig. Helye: Rúzsa, Rózsa u. 2. Tel.: 62/285-076;
62/474-374, egységesen hívható sürgősségi telefonszám 104.
ÁSOTTHALOM,
MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
betegei részére ügyelet a mentőállomáson.
Mórahalom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása a hét végén, valamint
munkaszüneti napokon a szegedi ügyeleten
történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy
104.
KISTELEKEN
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u.

17., szombat, vasárnap és ünnepnap
reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig.
Tel.: 62/597-040, 62/598-610 vagy 104.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig Csak sürgős
esetben. Tel.: 62/547-174.

A fogadalmi templomban:
Hétköznap és szombaton 7 és 18 órakor,
vasárnap 8.30, 10, 11.30 és 18 órakor
szentmise.
A rókusi templomban:
Vasárnap: 7, 9, 11, 18 óra. Béketelep: 12
óra.
Hétköznap: 7,18 órakor szentmise. Minden
hétfőn a hittanteremben 18.30 órakor Kretovics László tart bibliaórát.
A Szent József-templomban:
Vasárnap: 8,9,11,17.30,19.30-kor mise.
Hétköznap: 7.15 és 18.30 órakor szentmise.
A móravárosi templomban:
Minden szombaton és első pénteken 18
órakor mise. Minden hónap 13-ántitkosértelmű rózsaájtatosság 17 órakor.
Vasárnap: 9 óra, valamint 18 órakor szentmise.
Hétfőtől péntekig: 7 órakor mise.
A felsővárosi minorita templomban:
Vasárnap: 7, 9,11 és 18 órakor szentmise
a templomban
szerdánként 9.30-tól baba-mama klub a
plébánián.
Az alsóvárosi templomban:
Szentmisék: héttőtől szombatig 18.30-kor,
vasárnap 7 és 9, illetve 18.30 órakor szentmise.
Szentségimádás: csütörtökön az esti szentmise után.
Gyálaréten és Kecskésen vasárnap
10.30-kor mise.
A petőfitelepi templomban:
Vásárnap 10 órakor szentmise, előtte fél órával
gyóntatás. Hétfőn igeliturgia 17.30 órakor. Szerdán és péntek 17.30-kor szentmise.
Az újszegedi templomban (Székely sor
1.):

Minden hónap utolsó szerdáján asszonykör.
Pénteken 15.00—16.45-ig bittanórák.
17 órakor konfirmációs felkészítés, 18 órakor esti üzenetek.
Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet, 16.30-kor ifjúsági bibliaóra 14-18 éveseknek. 18 órakor istentisztelet.
A Kálvin téri templomban:
Héttőn 16.30-kor nőszövetségi óra (első
és harmadik hétfőn) az egyházi klubban,
este 6 óra: bibliaóra a kisteremben. 19
órától filmklub a nagyteremben. Szerda
19 órakor egyetemi bibliaóra a kisteremben.
Csütörtök este 6-kon áhítat a kisteremben. Pénteken 15-18 óráig óránként és
korcsoportonként hittanórák a Kálvin Teremben.
Vasárnap reggel 8-kor istentisztelet a nagyteremben. 10 óra: istentisztelet a templomban. 10
órakor gyermek-istentisztelet a kisteremben.
Délután 5 órakor kisifi. Este 1/2 8-kor: ifjúsági
istentisztelet a kisteremben. Minden hónap első
vasárnapján a 10 órai istentiszteleten úrvacsoraosztás.
Újszegedi Református Egyházközség:
(Szent-Györgyi u. 6-8.) Pénteken 18-kor
imaóra. Vasárnap 9 órakor: gyermek- és
felnőtt-istentisztelet.
Hétfőn 18.30 órakor ifjúsági bibliaóra. Kedden
18 órakor bibliaóra.
Kistelek:
Az imaházban vasárnap 11 órakor istentisztelet.
A petőfitelepi református templomban:

Vasárnap 9 órakor istentisztelet. Csütörtökön 18 órakor a Magyar Kékkereszt Egyesület - Református Iszákosmentő Misszió találkozó bibliaórája a templomban.
Szegedi Zsidó Hitközség:
Heti rendszeres istentiszteletek pénteken
18.30 órakor és szombat reggel 9 órakor a zsinagógában. Az istentiszteleten Markovics Zsolt
főrabbi funkcionál, közreműködik Raguczki
Gábor kántor.
Szegedi Evangélikus Gyülekezet:
Kedd: 10 óra bibliaóra a Luther-házban
(Osztróvszky u. 5.).
Csütörtök: este 6 órakor istentisztelet a
templomban (Tisza L. krt. 16.). Utána ifjúsági óra a huszonéves korosztálynak.
Pénteken este 6 óra ifjúsági óra a tizenéveseknek (Osztróvszky u. 5.).
Szombat: de. 10-kor konfirmációi oktatás a
Luther-házban.
Vasárnapokon: de. 10 óra istentisztelet a
templomban. Vele párhuzamosan hittanórák
a Luther-házban. Minden hónap első vasárnapján 9 órakor családi istentisztelet a templomban. Minden hónap 2. és 4. szerdáján
5-kor Asztali beszélgetések címmel bibliaóra
a gyülekezeti házban.

Hétfő-szombat: 18 óra, vasárnap:
7.30-kor, 9.30-kor és 18 órakor mise.
A szeged-tarjánvárosi Szent Gellért-templomban
Szentmise: hétköznapokon 18 órakor, vasárnap és ünnepnap: 10 és 18 órakor.
A Szeged-Tápé római katolikus templomban:
ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK
Szombaton 7 és 18 órakor szentmise. Vasárnap 8.30-kor és 18 órakor mise. Hétköznap (csütörtök kivételével) reggel 7 órakor
SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
SZATYMAZ
mise.
KISALLATUGYELET
Június 17-19-éig
Pénteken este 8 órától hétfő reggel 6 óráig dr. Szigeti Gábor, Szeged, Fürj u. 110. Tel.: Szegedi Görög Katolikus Egyházközség:
hétköznap esténként 8 órától másnap reg- 06-30-2974-435.
Szombaton 17.30: vecsernye; 18 órakor
gel 6 óráig: június 16-23-áig:
szent liturgia.
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
dr. Szőke István, Szeged, Fő fasor 56/B. Június 17-19-éig:
Vasárnap 9 óra: ünnepi szent liturgia.
Tel.: 06-20-9666-311.
dr. Tóth Ferenc, Mórahalom, Bartók B. u. 1. 10.30: gyermekmise.
Szombaton reggel 6 órától kedden reggel 6 Tel.: 06-20-4763-517.
Hétköznap 18 órától szent liturgia.
óráig
Szeged, Honvéd téri Református EgyházÁSOTTHALOM,
község:
SZEGED VÁROS TELJES
ÖTTÖMÖS,
KÖZIGAZGATÁSI
PUSZTAMÉRGES,
Kedd: 18.30-kor ifjúsági bibliaóra 19-35
TERÜLETÉN ÉS ALGYŐN
éveseknek.
RÚZSA
Június 17-19-éig:
Szerda: 10 órakor kismamakör
Június 17-19-éig
dr. Krajcsovics László, Szeged, Göndör sor dr. Szőke Csaba, Ásotthalom, Deli u. 49. 18 órakor gyülekezeti bibliaóra (a Heidelbergi Káté alapján).
237B.
Tel.:
62/457-014
és Tel.: 62/291-769 és 06-30-3245-032.
Imaközösség 16 órakor.
06-30-2753-814.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
DOMASZÉK, RÖSZKE
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
Június 17-19-éig:
Június 17-19-éig
dr. Tóth Ferenc, Mórahalom, Bartók B. u. 1. dr. Retkes Sándor, Szeged, Dugonics u.
10/A. Tel.: 06-20-4-854-656.
Tel.: 06-20-4763-517.
DESZK, KLÁRAFALVA,
BAKS, CSENGELE, DÓC,
számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk (06/80/821KÜBEKHÁZA, SZÓREG,
KISTELEK, PUSZTASZER,
821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsoÓPUSZTASZER
Június 17-19-éig:
latos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az
Június 17-19-éig:
aznapi lapszámot bármely ok miatt nem kapták kézhez. Szombadr. Kunstár Pál, Kistelek, Tömörkény u. 10. dr. Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa M. u.
ti napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fo19/B. Tel.: 06-30-3364-440.
Tel.: 62/597-032 és 06-30-4880-267.
gadjuk reklamációikat.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteBALÁSTYA,
lesgondoskodni.
SÁNDORFALVA,

Előfizetőink és olvasóink

UT
A 401-460-ról újszegedi olvasónk arra hívja fel a figyelmet,
hogy a Derkovits fasor elején nagyon rossz az út, különösen a
buszmegállónál.

Vásárol-e
a

Kárász

utcán?

Következő

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI,
SEBÉSZETI
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 tart.
Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy
104.

KVASZNE SZŰCS EDIT
nyugdíjas tanár:
- Igen, szoktam. Főleg cipőt,
amiből nagy a kínálat és a többi
termékhez képest még megfizethető. Mondjuk ezt sem teszem sűrűn: általában nyáron
és télen vásárolok egy-egy elegánsabb darabot. Úgy gondolom, ha valaki a Kárász utcán
vásárol, az biztosan minőségi
árut visz haza.

rendelőintézetben is kevés az
ultrahangos orvos, emiatt kell
hosszabb várakozásra számíta-

kérdésünk:

Kell-e
k é t és f é l hónap
vakáció?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921

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

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
BÓDI HANNA
Június 14., 10 óra 40 perc, 3820 g. Sz.:
Szabó Katalin és Bódi László (Deszk).
MESTERHÁZY ANNA
Június 14., 13 óra 20 perc, 4000 g. Sz.:
Molnár Edit és Mestertiázy Csaba (Szeged)
BÁRSONY MÁTÉ CSABA
Június 15., 0 óra 30 perc, 3660 g. Sz.: Savanya Ildikó és Bársony Csaba (Csanádpalo1a).
FENYVESI ZSÓFIA
Június 15., 2 óra 15 perc, 2690 g. Sz.: Borbás Tímea és Fenyvesi Tamás (Szeged).
WÉBER GÁBOR PÉTER
Június 15., 4 óra 14 perc, 3170 g Sz.: Veri
Ilona és Wéber Géza (Szeged).
VÁSÁRHELY
TÓTH MIKLÓS
Június 14., 22 óra 50 perc, 3720 g. Sz.:

MAKÓ
TOROK MARCELL
Június 15., 7 óra 30 perc, 3600 g. Sz.:
Ruszkai Éva és Török Csaba (Kiszombor).
SZENTES
BARTA BORI
Június 13., 9 óra 34 perc. 3170 g. Sz.: Ruff
Edit és Barta Attila (Hajós).
KOZMA CSABA JÁNOS
Június 13., 13 óra 20 perc, 3430 g. Sz.: Tamás Viktória Ágnes és Kozma István (Szegvár).
TARNÓCZI JUDIT
Június 14., 9 óra 30 perc, 2800 g. Sz.: Janó
Éva és Tarnóczi József (Szentes).
JARÁCS LILI
Június 14., 19 óra 52 perc, 2780 g. Sz.:
Bertus Andrea Tünde és Jarács János
(Csongrád).
Gratulálunk!

Restár Tünde és Tóth Miklós (Szeged).

H0R0SZK0P
Q u KOS: Közeli, ám köztudottan
m l pletykás ismerőse belekeverhet
magánéletébe. Titkait ne mondja el
senkinek! Privát dolgait tartsa házon
belül!

| MERLEG: Ha bútorok vásárlását
Itervezi, időzítse mára. Szép darabokat foghat ugyanis ki, kivételes
áron. Éljen a lehetőséggel és Fortuna
kegyével!

«BIKA: Mindeddig kedves, segítőikész ismerőse ma követelőző lehet. Eddigi támogatását kénytelen valahogy viszonozni. Ne bízzon meg az illetőben!

V

| SKORPIÓ: Szervezze meg nyara^Lzilását! Párjával üljön le, és foglalják le a szállást, tervezzék el végre az indulást! írja össze, mire van addig még
szüksége!

f k ^ IKREK: Legyen ínindenkíhez kedIves és nagyvonalú! Estére szervezzen partyt, hívja meg az összes barátját! Társasága értékelni fogja igyekezetét.

NYILAS: Ma mindenért meg kell
i-^Á I küzdenie, hallatnia kell a hangját.
Ha el akar érni valamit, magának kell kikaparnia a gesztenyét. Estére elfárad, kimerül.

RÁK: A Rák ízlése kiváló, és a mai
^ ^ i n a p a beszerzéseknek kedvez. Vásárolja meg most bútorait, függönyeit! Ha
este partyt ad, nagy gonddal szervezze
meg!

á ^ | BAK: Megjelenésével a lehető
T M legjobb benyomást kell keltenie.
Ügyeljen hát frizurájára, ruházatára!
Bárkit levehet a lábáról a mai napon
kedves Bak.

A j j 1 OROSZLÁN: Valaki direkt önnel
osztja meg problémáját. Ne
hagyja magát mások által befolyásolni!
Csakis megérzéseire és érzelemire hallgasson!

H Z * VÍZÖNTŐ: Lassítson az iramon, ha
! felgyorsulnak az események! Használja ki idejét, élvezze a mindennapokat! Ne
kergessen vágyálmokat, éljen a valóságban!

m^L SZŰZ: ígéretének nem szívesen
^ ^ í t e s z eleget, az adott szó azonban
kötelez. Ma nincs visszaút, kedves Szűz!
Ne hagyja, hogy mások csalódjanak önben!

5 : HALAK: Alkalmi ismeretsége hamarosan szorosabbra fűződhet.
Hagyja, hogy végre érzelmei vezéreljék! Ne
törődjön a következményekkel, fsak legyen
boldog!
N

" S P O R T "

REFLEKTOR
SPORTMŰSOR
Szombat, biliárd: I. Szeged
Grand Prix, 9-es játék, döntő,
Szeged, Memphis Casino & Cafe
(Szeged Plaza), 11; labdarúgás,
NB III: Hódmezővásárhelyi F C Kiskunhalas, Vásárhely, városi
stadion, 17, ifjúságiak, 15. A
megyei labdarúgó-szövetség
bajnokságainak zárótornája,
Algyő, 14 óra. Vasárnap, asztali
labdarúgás: Nagy
Balázs-emlékverseny, Szeged,
Tarján Bisztró (Budapesti krt.
35.), 9 ; biliárd: I. Szeged Grand
Prix, 9-es játék, döntő, Szeged,
Novotel Hotel, 11; horgászat: a
Szegcdi Hermán Ottó HE
meghívásos versenye,
Sándorfalvi tó, 5.
GÁBOR ARANYA
Gyulán rendezték meg az úszók
bcka-dclfin viadalát, melyen az
ország legjobb 7 - 1 0 éves
sportolói vettek részt. A
versenyen a vásárhelyi Hód táv
SC négy gyermekkel vett reszt.
Közülük a legjobb eredményt
Gábor Tamás ('96-ban született)
érte el az 50 m pillangón elért
34.47 másodperces idővel,
amellyel az első helyen végzett.
Emellett még dicsekedhet egy
ezüstéremmel is, 100 m gyorson
1:08,52 percet rcpesztett. Korsós
Kristóf ('96) is szerzett egy
második helyet a 100 m mellen
elért 1:30,10 perces idővel.
Oswald Viktornak ('97) kevés
hiányzott, hogy felkapaszkodjon
a dobogóra, 100 m háton
negyedikként (1:26,52), 100 m
mellen pedig ötödikként
(1:39,61) csapott célba. A 4x50
méteres gyors- és vegyes váltóban
(Korsós Kristóf, Oswald Viktor,
Zaka Norbert, Gábor Tamás) a
Hódtáv SC új városi csúcsokkal
(2:19,05, 2:35,02) begyűjtött egy
negyedik, utóbbiban pedig egy
harmadik helyet.
BRONZÉRMESEK
Címvédőként szerepelt a Csepel
SC nemzetközi utánpótlás
futballtornáján a szegedi Tisza
Volán SC 1996-ban született
fiúkhói álló csapata. A gárdának
ezúttal a harmadik hely jutott a
tizenhat együttest felsorakoztató
viadalon. Eredményeik,
csoportmeccsek: -Léva
(szlovákiai) 4-1, a szegedi
gólszerzők: Kántor 2, Zsótér,
Bcrkó; -Dunakeszi 5-2, g.:
Szentes-Bíró, Szélpál N. 2-2,
Zsótér; -Vasas 3-2, g.:
Szentes-Bíró 2, Szélpál N. ;
negyeddöntő:-Honvéd l - l , g . :
Szélpál N. (büntetőkkel: 2-0);
elődöntő: -Vasas 2-4, g.: Zsótér,
Szentes-Bíró; a harmadik
helyért: -Pénzügyőr 5-0, g.:
Hegedűs, Molnár Cs. 2-2,
Kántor. A torna legjobb
kapusának Czakó Balázst (Tisza
Volán SC), a legjobb szegedinek
pedig Fodor Dánielt választották.
VÍZIMANÓTÁBOR
június 26. és augusztus 4. között
heti lebontásban ismét
vízimanótábort tart a DémászSzcgedi VE. Jelentkezni és
érdeklődni a 06-70/9444-866-os
számon lehet Kerek Csaba
edzőnél.
VOLÁNOS DUPLÁZÓK
Az utánpótlás

Lapunk segítsége a francia kapitánynak

Levélféle Domenechnek
.

m

j

-

\ jajébkt.

A szlovákiai biztos győzelem
után két nap pihenőt adott a
magyar férfi kézilabda-válogatott tagjainak Skaliczki
László
szövetségi kapitány. A játékosoknak kedden kellett a szombati
visszavágó
helyszínén,
Szombathelyen jelentkezniük.
Szerdán a kapitány két foglalkozást tartott, azonban tegnap és
ma is csupán egy mozgásos
edzésen vettek részt a játékosok. Természetesen a vágbesztercei mérkőzés elemzése is szerepelt a programban.

;
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TUDÓSÍTÓNK ÍRÁSA NÉMETORSZÁGBÓL
Na jó, elárulom: miután a n n a k
idején Szegedről Franciaországba vetett a sors (az átkosban
disszidálásnak hívták), a futballal (is) kezdtem foglalkozni, és
aránylag szoros ismeretségbe,
kvázi barátságba kerültem az
akkori korszak legnagyobbjaival, Piatinivel, Rocheteau-val,
sót a Lyon akkori csatárával, az
amatőr színjátszó Raymond
Domencchhel.
Mivel a magyar válogatottnak
éppen
akkoriban,
1986-ban
szurkolhattunk utoljára világbajnokságon, nekem tulajdonképpen „jól jött", hogy azóta a befogadó ország csapatáért izgulhatok, mégis csak más úgy ott lenni egy vb-n, hogy van ki(k)ért
szorítani.
így aztán szurkolói és baráti
minőségemben is feljogosítva
érzem magam, hogy amolyan
baráti levélfélét írjak a Svájc ellen az idei vb eddigi legroszszabb meccsét játszó francia
válogatott szövetségi kapitányának.
Kedves Raymond!
Képzeld, többször is elszórakoztam azzal, hogy a Te - nem
mindig kényelmes - szövetségi
kapitányi bőrödbe képzeltem
magam.
Mostanság azon gondolkodom, hogy tényleg vissza kellett-e hívni az öregedő (igaz, még
mindig zseniális) Zidane-1, a
már-már pókos lábú Thuramot,
és tényleg el kellett-e felejteni Pirést vagy Giulyt ?

Wiltordban bízhat Raymond Domenech
Aztán egy másik kérdés: Coupet, vagy Barthez!
Milyen nehéz mesterség, Istenem!
Pedig ma minden világos: Te
döntöttél. Jó, jó, a kezdőmeccset
ugyan elhibáztad, de a katasztrófát egyelőre elkerülted. Igaz, a
hátralévő két meccsen nagyon
észnél kell lenni. Remélem, vasárnapig, a Korea elleni „halálmeccsig" jól alszol, én mindenesetre segítek összeállítani neked
a csapatot.
No nézzük!
Ami a kapust illeti, Greg a jelek szerint megnyugodott, Barthez pedig jól végezte a dolgát, itt
tehát nincs igazi kérdés.
A védelemben láttunk már jobb
Sagnolt is, de ő gyorsan utoléri
önmagát, Abidal jól játszott, a
középső tengely pedig remekül
állta a sarat. Tehát ez is rendben.
A középpálya? Ribéry saját maga ajánlotta fel, hogy szívesen leül a kispadra afféle dzsókerként.
Vieira szerintem nem elég gyors
a kellemetlenül száguldozó koreaiak ellen. Hozd vissza tehát Ma-

Fotó: MTI

loudát a baloldali folyosóra, tedd
Dhorasoo-1 Makélélé elé, és máris megoldódott a kérdés. Valld be:
a 4 - 5 - 1 egy igazi fedezettel és két
futó hátvéddel nem mondható
forradalmi újításnak, egy próbát
mindenképpen megér.
Kedves Raymond! Összefoglalom tehát: Barthez - Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal - Makelele,
Dhorasoo, Malouda, Wútord, Zidane - Henry.
Aztán ne mondd, hogy mi nem
segítettünk!
Utóirat, ha esetleg meccs közben is bajban lennél.
Ha nem vezetünk, a 60. percben Ribéry beállhat Wiltord helyett, és ha még akkor sem, akkor Saha (vagy Trezeguet) felválthatja Dhorasoo-t. Ha vezetünk,
Diarra állhat Zidane helyére,
hadd pihenjen egy kicsit a karmester.
fa, és elfelejtettem: vereség esetén a 90. percben újabb csere:
Deschamps (vagy Wenger) álljon
Domenech helyére.
Üdvözlettel, egy régi barát...
IMRE MÁTYÁS

Motokorosszos amatőr érmek
A szegedi motokrosszosok a legutóbbi fordulóban is jól szerepeltek, egy-egy ezüst- és
bronzérmet szereztek.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az amatőr motokrosszversenyzök az idén immár negyedszer
mérhették össze tudásukat, ezúttal Pakson randevúztak. A Mo-

tor-Art SME sportolói az „atomvárosban" is helytálltak, szépen
szerepeltek. Márta Ferenc (250
kem extra) végre magára talált és
tavalyi formáját idézve felállhatott a dobogó második fokára. A
125 kem szeniorban Jákob Béla
harmadik, Dömösi Ferenc pedig
hatodik lett. I f j . Pekárik László
(125 kem A) második futamában
belekeveredett a rajtkanyarban

Az elmúlt hét végén Vagbesztercén világbajnoki selejtező-mérkőzésen 33-24-re nyert Szlovákia ellen férfi kézilabda-válogat o t t u n k . A formalitásnak t ű n ő visszavágóra Szombathelyen készülnek a magyarok, köztük a két szegedi, Ilyés Ferenc és Vadkerti
Attila.

^ b p

f i f a w o r l d cup

történt tömeges bukásba, de öszszesítésben így is a kilencedik
helyen zárta a viadalt.
A 85 kem utánpótlás kategóriában is képviseltette magát a Motor-Art SME Farkas Szabolcs személyében. Az ő megmérettetésük
a profik versenynaptárához igazodik, ezért Nyársapátiban álltak
rajthoz, ahol Farkas a 32 fős mezőnyben a 18. helyen végzett.

- Mind az itthon, mind pedig
a külföldön játszókban van egy
kis fáradtság, hiszen valamenynyiúnk mögött nehéz bajnoki és
kupasorozat van - kezdte a beszélgetést Ilyés Ferenc, aki a
szlovákok elleni első találkozón
a védelem legstabilabb pontjának bizonyult. - A védőmunkámmal elégedett voltam, de a
támadásban sajnos nem úgy
sültek el a dolgok, ahogyan szerettem volna. Rögtön az elején
nem jött be két átlövésem, s ez
rányomta a bélyegét a támadómunkámra. Nagyon bízom abban, hogy Szombathelyen, ebben a modern és nagyon szép
csarnokban már mindkettőben
jeleskedni tudok, s eredményességem folytán másodszor is
nyerni tudunk.

A Pick Szeged átlövője elárulta,
hogy a jövő héten már követi
többi klubtársa példáját és a pihenéssel tölti a júliusi találkozóig az időt. Elsősorban otthon,
Székelyudvarhelyen nyaral, amit
csak Bakos Dávid esküvője szakít majd meg.
Vladan Maticsnak sem kezdődött még meg a nyaralás, hiszen
összeszegecselt bal kézfejéből dr.
Varga Endre docens kioperálta a
lemezt. A magyar állampolgárságra váró kézilabdásnak június
30-án lejár a szerződése, de a
Pick Szeged vezetése újabb egyéves szerződést, ajánlott neki,
amit már alá is írtak.
Lapunk információja szerint a
hét végén Milorad
Krivokapics
kettős esemény előtt áll. Mivel
annak idején elmaradt a templomi esküvője, ezért azt most pótolják. A tanú a Ciudad Real világhírű portása, Sterbik Árpád
lesz. Ugyanekkor tartják a házaspár januárban megszületett kislányának a keresztelőjét. A keresztvíz alá Nenad
Puljezevics
tartja. így a csehek ellen egy héttel ezelőtt hazai pályán 3 7 - 3 l - r e
elvesztett mérkőzés visszavágóján sem a két Krivokapics, sem
Sterbik nem vesz részt. A Pick
Szegedből mindössze
Dániel
Andjelkovics lép pályára.
SÜLI JÓZSEF

Grand Prix-döntő
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szombaton és vasárnap rendezik meg az I. Szeged Grand Prix biliárdverseny (9-es játék) döntőjét. Az eseményre a Memphis Casino &
Caféban és a Novotel Hotelben kerül sor, melynek során a tíz selejtezőben a legjobb tizenhat játékos mérkőzik meg egymással. Az alapszakaszban az első négy helyen végzettek (1. Nagy Csaba 119, 2. Antal Gábor 82, 3. Székely Alin 59, 4. Kocsis László 55 ponttal) csupán
annyi előnyt élveznek, hogy a nyitó körben nem játszanak egymással,
kiemeltként a négy négyes csoport élére kerülnek. A viadal „hendikep" rendszerű, vagyis a nagyobb tudású biliárdosok előnyt adnak a
kedvtelésből sportolóknak, esetükben a kilenc nyert partiig tartó párharc 3:0-ás amatőr vezetésről startol.
A csoportmeccseknek a már említett Memphis Casino & Cafe ad
otthont (kezdés: 11 órakor), majd a végjátékra a Novotelben kerül sor,
az első elődöntő 11 órakor, a második 12.45-kor, míg a finálé 15 órakor kezdődik. A favorit, ezzel talán nem bántjuk meg a többieket,
Nagy Csaba, aki a 2005 októbere óta zajló tíz fordulóból hetet megnyert, egyszer pedig a harmadik helyen végzett. A tizenhatos d ö n t ő
résztvevői: Nagy Csaba, Antal Gábor, Székely Alin, Kocsis László, Bálint Péter, Horváth Ádám, Bakos Mihály, Szalai Mihály, Gémes Attila,
Kószó Gábor, Hüber Balázs, Babecz Balázs, i f j . Faragó László, Asztalos Péter, Faragó László és Kiss Gábor.
Az esemény mindkét napon és helyszínen ingyen tekinthető meg.
•

A II. Memphis Szeged Tbp 32 eredményei, elődöntők: Antal-Székely 9:4, Nagy-Kószó 9:7; a fináléban: Nagy-Antal 11:7. Végeredmény: 1. Nagy Csaba, 2. Antal Gábor, 3. Kószó Gábor és Székely Alin,
5. ifj. Faragó László, Mustárdy Péter, Kocsis László, Szalai Mihály.

A megyeegy után az NB III következik Csongrádon:

Hárommillió forint még hiányzik
Csongrádon most nagyon boldogok a focidrukkerek. Miért is lenne
ez másképp, elvégre a város futballcsapata, a Csongrádi Tiszapart
SE már két fordulóval a zárás előtt révbe ért, azaz az első helyen
végzett a megyei I. osztályban. Arra a kérdésre azonban, hogy
indul-e a gárda az NB III-ban, még nem tudott pontos választ adni
Kiss István egyesületi elnök.

vel jobban sikerült, de a tavaszunkba sem lehet nagyon belekötni.
Mint minden csapat életében, nálunk is előfordult hullámvölgy, de
talán azért is lettünk bajnokok, mert mi lábaltunk, jöttünk ki belőle a
leggyorsabban. Különösen a Tisza Volán SC-Szeviéptől elszenvedett
vereség után mutatta meg a gárda, hogy mennyire egységes. Büszke
vagyok a fiúkra.

A Csongrádi Tiszapart SE-t 2001 -ben alapították. Azzal az elhatározással hozták létre, hogy a futballcsapatban kizárólag csongrádiak
szerepeljenek. Ez 95 százalékban meg is valósult. De nemcsak ezzel
lehettek elégedettek a helyiek, hanem az eredményességgel is. A megyeháromból indulva a gárda öt év alatt a megyei I. osztály csúcsára
ért.
- A 32. fordulóban legyőztük a Deszket, a második helyen álló Balástya pedig kikapott Sándorfalván, akkor lett száz százalékig biztos,
hogy a mi nyakunkba kerül az aranyérem - mondta Kis István, a
Csongrádi Tiszapart SE elnöke. - Aznap este a játékosok, a barátnők,
feleségek, valamint mi, vezetők egy nyitott teherautón végigfurikáztunk a városon. Mondanom sem kell, mekkora élményt jelentett
mindenkinek.
A bajnokság megnyerése igazából nem ért váratlanul senkit. Az
együttes végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva megérdemelten végzett az élen.
- Pedig nem úgy vágtunk neki a pontvadászatnak, hogy ha törik, ha
szakad, azt meg kell nyernünk - folytatta az egyesület első embere. A terv, a cél az volt, hogy a dobogón zárjuk majd az évadot. Amikor a
mezőny élére kerültünk, akkor jelentette ki Kurucz István edző, ha
már elértünk idáig, akkor bizony ne adjuk alább. Az őszünk valami-

bajnok vállalta volna az NB Ill-as szereplést.
- Mi ezt nagyon szeretnénk, de addig, míg nincs meg az indulásnak
és a problémamentes befejezésnek az anyagi fedezete, addig nem jelenteném ki, hogy augusztustól mi is ott leszünk a harmadik vonalban. Muszáj további szponzorokat szereznünk, nem szeretnénk csak
a bennünket mindig is támogató önkormányzatra terhelni a megnövekedett költségeket. A megyeegyet hétmillió forintból tudtuk le, az
NB III-hoz legalább tízmillió kell. Nagyjából még hárommillió forintot szükséges valahonnan előteremtenünk. Az óra ketyeg, már alig
van időnk a nevezés időpontjáig. A szívem szakadna meg, ha nem
léphetnénk feljebb. Nem titok, amennyiben ez bekövetkezne, többen
is eligazolnának a csapatból...

labda rúgó-ba jnokságokban,

kiemelt, II. osztály, kelet, U19:
Tisza Volán SC-Nyírsuli B 9-0,
gólszerzők: Beretka 4, Gahwagi,
Mihalkó M., Lázár, Nagy,
Hegedűs. U17: Tisza VolánNyírsuli B 2-1, a szegedi
gólszerző: Baji Sz. 2. Kiemelt, I.
osztály, kelet, U15: BékéscsabaTisza Volán 1-2, a szegedi
gólszerző: Popovics 2. Tisza
Volán-Kecskemét 2-1, a szegedi
gólszerző: Huszár 2. U13:
Bckéscsaba-Tisza Volán 2-0.
Tisza Volán-Kecskemét 1-2, a
szegedi gólt Nyerges szerezte.
Kiemelt, II. osztály, dél kelet,
U15: Kareag-Tisza Volán 1 -5, a
szegedi gólszerzők: Kormányos 2,
Vágó, Domonkos, Bánóezki.
U13: Kareag-Tisza Volán 7-2, a
szegedi gólszerzők: Gera, Szalma.

/f^

j n i i i t

Ilyés győzelmet vár

Az e l m ú l t évtizedben alig fordult az elő, hogy a C s o n g r á d megyei

Pihenő jön
VÍZILABDA
Budapesten, a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában tegnap befejezte csoportbeli szereplését a
Világkupán a magyar férfi vízilabda-válogatott. Ahogy várni lehetett, a mieinknek n e m okozott
gondot Románia legyőzése az
utolsó fordulóban, így a kvartett
elsöjeként ma a középdöntők
alatt pihenhetnek, és csak holnap az elődöntőben kell újra vízbe szállniuk.
A magyar csapatból Kásás és
Madaras egyaránt három találatot szerzett.
MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA 14-6

A magyar gólszerzők: Madaras, Kásás
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
3-3, Kiss G., Biros 2-2, Szívós, Molnár,
Fodor, Kiss Cs..
Az A csoport másik meccsén:
A BAJNOKCSAPAT TAGJAI
Olaszország-Görögország 7-5. A
csoport végeredménye:
1. MaA Csongrádi Tiszapari SE bajnoki aranyérmes játékoskerete: Palatínus Csaba,
Tóth Miklós, Szabados Tamás, Forgó László, Kozma János, Szabó I Attila, Deli gyarország 6, 2. Olaszország 4, 3.
Románia 2, 4. Görögország 0
János, Korom Tibor, Lovas László, Somodi Viktor, Bertók Gábor, Pálfi Barna,
Szabó II Attila, Ruzsinszki Ferenc, Bagi István, Keller István, Lévai Mihály, Szeri ponttal. További eredmény: Spanyolország-Oroszország 10-6.
László, Szepesi Dániel, Bánfi Tamás; edző: Kurucz István.
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Ljungberg bólintott
| SVÉDORSZÁG

PARAGUAY

rE3

]

(0-0)

Labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 2. forduló. Berlin, 40 ezer néző. Vezette: Lubos
Michel (szlovák).
Svédország: Isaksson - Alexandersson, Mellberg, Lucic, Edman - Wilhelmsson (M.
Jonson, 68.), Linderoth, Kállström (Elmander, 86.), Ljungberg - Ibrahimovic (Allbáck, a
szünetben), Larsson. Szövetségi kapitány: Lars Lagerback.
Paraguay: Bobadilla - Caniza, Gamarra, Caceres, Nunez - Bonét (Barreto, 81.), Acuna, Paredes, Riveros (Dos Santos, 62.) - Santa Cruz (Lopez, 63.), Haedo-Valdez. Szövetségi kapitány: Anibal Ruíz.
Gólszerző: Ljungberg (89.).
A svédek motiváltan, a paraguayi Allbáck átemelt a kapuson, ám
gárda
keményen
kezdett. mielőtt az üres hálóba passzolt
Kállström és Wilhelmsson távoli volna, Caniza
önfeláldozóan
bombákkal veszélyeztette Boba- mentett. Allbáck a 80. percben
dilla kapuját. Nagy iram jelle- három méterre a kaputól, háttal
mezte a mérkőzést kevés, az annak próbált gólt szerezni utolsó passz pontatlansága miatt megint gyengére sikerült a próelrontott gólhelyzettel. A sok ro- bálkozás. A 89. percben Ljunghanás közepette a 41. percben berg bólintott, fejesével eldőlt a
Ibrahimovic egy védő hibájából meccs, 1-0. Paraguay csomagol.
ziccerbe került, ám lövése „vizet
vett", mielőtt Bobadilla magához AB CSOPORT ÁLLÁSA
ölelhette volna. Ibrának ez volt
1. Anglia
2 2
3- 0 6
az utolsó mozzanata, sérülés mi2. Svédország
2 1
1- 0 4
att Allbáck váltotta. A pihenő
3. Trinidad és Tobago 2 0- 2 1
után Valdez megzörgette a hálót
4.1
2 0- 2 0
- oldalról. Az 59. percben
M. J.

17

S P O R T *

A 83. percig nem tudták feltörni a trinidadiak védelmét

Anglia a l ó közé menekült
A németországi labdarúgó-vb B
csoportjának második fordulójában Anglia nagy nehézségek
árán legyűrte Trinidad és Tbbago csapatát.
Wayne Rooney mégsem kezdett.
Bár a brit orvosok egészségesnek
nyilvánították az angolok talpcsonttörést szenvedett támadóját, a szövetségi kapitány - talán
a klubcsapat, a Manchester United hatására - mégse tette be a
Trinidad és Tobago elleni kezdőcsapatba.
Mindössze másfél perc kellett
az első angol kapura lövéshez,
ám Hislop könnyen ölelhette
magához a labdát. Aztán Lampard nagy lövését ütötte Owen
térdére a hálóőr - mindez a 6.
percben. Nyomott Anglia, de
mindezek ellenére Lampardék
irama a meccs ezen szakaszában egyáltalán nem volt öldöklő. Erre mondják: kinek mit
hagynak. A 16. percben Hislop
paskolt bele Crouch estében kapura küldött, a földön megpattanó labdájába. Két gyors trinidadi sárga lap és két angol szabadrúgás szinte ugyanarról a
helyről - Beckham először gyomorszájon lőtte ellenfelét, majd
Crouch bólintott fölé. Robinson
vetődött ki Yorké beadására - a
területileg Csongrád
megye
nagyságú Trinidad és Tobago válogatottja ezzel szabadult fel egy
kicsit a teher alól. Ide-oda paszszolgattak az angolok, a rés a
pajzson azonban nem akart
megmutatkozni. Yorke-ot ott találta el a labda, ahol nagyon fáj,
szenvedett is a csapatkapitány.
Lampard megunta a tilitolit, hatalmas bombája egy méterrel
célt tévesztett. Yorké „papa"
szögleténél Robinson aláfutott a

Crouch (fehérben) a mennyben: befejelte az angolok első gólját
játékszernek, fohn
azonban
mellécsúsztatott - T&T-helyzet
volt! „Robot" Crouch kihagyta a
meccs legnagyobb lehetőségét,
amikor Beckham tökéletes beadását „eltörte". A 45. percben
John fejesét Terry a gólvonaltól
fél méterre ollózta ki.
Crouch mentés közben belefejelt a saját kapujánál a pályát
már elhagyott labdába, Lampard
indítás közben elcsúszott - n e m
pörgött az angol csapat a második félidőben sem. Owen is kihagyott egy olyan helyzetet - zavartalanul fejelhetett - , amit máskor valószínűleg értékesített volna. Az 58. percben jött Rooney!

A Pick Szeged és a DM-sztárvendége:

ANGLIA
hü*

MTI-fotó

TRINIDAD ÉS
TOBAGO

Labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 2. forduló. Nürnberg, 38 ezer néző. Vezette: Kamikava Toru (japán).
Anglia: Robinson - Carragher (Lennon, 58.), Terry, Ferdinánd, A. Colé - Beckham,
Gerrard, Lampard, J. Colé (Downing, 75.) - Crouch, Owen (Rooney, 58.). Szövetségi
kapitány: Sven-Göran Eriksson.
Trinidad és Tobago: Hislop - Edwards, Lawrence, Sancho, Gray - Yorké - Birchall,
Theobald (Wise, 85.), Jones (Glen, 70.), Whitley - John. Szövetségi kapitány: Leo
Beenhakker.
Gólszerzők: Crouch (83.), Gerrard (90+1.).
És a történeti hűség kedvéért lintott, l-O. Nem történt csoda,
Lennon is az angoloknál. Úgy főleg Gerrard hatalmas találata
tűnt, semmit sem ér, ám Beck- után (90+1., 2-0), Anglia pedig
ham beadása után Crouch a 83. így a 16 közé jutott.
percben az ötösről a rövidbe bóMÁDI JÓZSEF

Mezei Richárd

Barátságok szövődnek
Paraguayi szurkoló és játékos f ú j h a t j a : búcsúztak a vb-től MTI-fotó

A meglepetés: Ecuador
ECUADOR

COSTA RICA

Labdarúgó-világbajnokság, A csoport, 2. forduló. Hamburg, AOL-aréna, 50 ezer néző.
Vezette: Coffi Codjia (benini).
Ecuador: Mora - De La Cruz, Hurtado, Espinoza (Guagua, 69.), Reasco - Mendez,
Castillo, E. Tenorio, Valencia (Urrutia, 74.) - C. Tenorio (Kaviedes, a szünetben), Delgado. Szövetségi kapitány: Luis Fernando Suarez.
Costa Rica: Porras - Wallace, Umana, Sequeira, Marin, Gonzalez (Hernandez, 57.) Solis, Centeno (Bemard, 83.), Fonseca (Saborio, 29.) - Wanchope, Gomez. Szövetségi kapitány: Alexandra Guimaraes.
Gólszerzők: C. Tenorio (8.), Delgado (54.), Kaviedes (90+2.).
Carlos Tenorio és Ecuador is ügy
kezdte a mérkőzést, ahogy Lengyelország ellen tette: fejesgóllal.
A támadó a 8. percben a rövidre
érkezve bólintott a kapuba, l-O.
A 36. percben az első Costa Rica-i helyzetecske következett:
Centeno
durrantott fölé. Jött
Porras kapus bravúrja egy a saját
védőjén megpattant labda után,
majd Sequeira fejese - a félidő
hajrája mozgalmas volt. Az 54.
percben villant Delgado, igaz, a
góljánál Porras nagyot hibázott,
hiszen a röviden engedte be a lövést, 2-0. A hosszabbításban

gyönyörű támadás végén Kaviedes is betalált, 3-0. Németország
után, a vb egyik nagy meglepetéseként Ecuador is a 16 közé került - Costa Rica és Lengyelország pedig az egymás elleni zárómeccs után csomagolhat.
A csoport másik meccsén (még
kedden), 2. forduló: Németország-Lengyelország l-O.
AZ A CSOPORT ÁLLÁSA
1. Ecuador
2. Németország
3. Costa Rica
4. Lengyelország

Barátságok szövődnek a szegedi
Széchenyi téri labdarúgó-világbajnoki szurkolói
klubban.
Szerdán este német és lengyel
szimpatizánsok együtt izgulták
végig a rangadót.
Kicsit kezdjük megint múltidézéssel. Szerdán este felemelő éizés
volt látni, hogy három nemzet futballszurkolói közösen izgulják végig Szegeden, a Széchenyi téri világbajnoki klubban a német-lengyel rangadót. A Polska sálakkal és
pólókban „felvértezett" drukkerei
képviselték az idősebb generációt,
lehettek vagy harmincan, míg a
német válogatott mezben és zászlóval felszerelt szurkolók a hatalsá-

Program
Ma a C csoportban két, a Dben egy mérkőzést rendeznek
a németországi labdarúgó-világbajnokságon.
A részletes program, 15
óra, C csoport, 2. forduló
(Gelsenkirchen): ArgentínaSzerbia és Montenegró (RTL
Klub); 18 óra, C csoport, 2.
forduló (Stuttgart): Hollandia-Elefántcsontpart
(RTL
Klub); 21 óra, D csoport, 2.
forduló (Hannover): Mexikó-Angola (Sport Klub).

|U

MEZEI ÉS A GYEREKEK
Ma délután fél hattól a Pick Szeged
férfi kézilabdacsapatának a kapitánya, Mezei Richárd és a közelmúltban adidas-kupát nyerő Madách általános iskola fiataljai a vendégek.

got. Ők voltak többen: legalább
hatvanan. És még a tér közepén
szorongott vagy ötszáz magyar focibarát. A nem mindennapi izgalmakat hozó összecsapáson végig
béke volt. A két rivális szurkolótábor közvedenül egymás mellett
foglalt helyet. A szünetben megtartott páros fejelóversenyen pedig
mindkét nemzet nevezett. Kevés
sikerrel, hiszen egy magyar duó ebben legalább jobbak voltunk 72-t fejelt.
Az utolsó percben szerzett
Neuville-gpinál pedig az asztal tetejére pattantak a németek, így ünnepelték a győztes találatot. A lefújás
után a lengyelek odamentek a fiatalokhoz, átölelték őket, gratuláltak.
A magyarok pedig ezt a cselekedetett megtapsolták. A sport, a foci-vb
barátságot szül. Hál' istennek!
Tegnap a DM-sztárvendége
volt két búvárúszó, az első női
vendég, Dudás Zita, és az Európa-bajnok Kanyó Dénes. Mindkettőjüket nagy taps köszöntötte, majd a Pepsi ajándékcsomagjáért vetélkedtek a nézők.
S. R.

Tömeges letartóztatások
A futballünnep „háborúvá" változott Dortmundban. A helyi hatóságoknak már a Németország-Lengyelország (1-0 lett a vége a
hazaiaknak) találkozó előtt is meggyűlt a bajuk a városban randalírozó lengyel „szurkolókkal", de később még több dolguk
akadt. Összesen 429 szimpatizánst tartóztattak le, közülük
278-an származnak Németországból, 119-en Lengyelországból,
a többiek más országokból jöttek. Időközben mindegyikük szabadlábra került - számolt be a sajtónak az éjszaka történéseiről
Hans Schulze, Dortmund rendőrfőnöke. Schulze azt is elmondta: ilyen tényezőkkel a helyi hatóságok még nem szembesültek
a Ruhr-vidéki nagyvárosban. Ez vonatkozott a belvárosban és
stadion környékén összegyűlt emberek számára (meghaladta a
százezret), továbbá az agresszív, erőszakos fellépésre, viselkedésre. Nürnbergben sem unatkoztak a rendfenntartók: öt angol

Na, ők aztán nem balhéztak!

MTI-fotó
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1

Alapítványok

TISZTELT
HIRDETŐINK!

• A SZEGEDI Baross L u . - i
Óvodáért Alapítvány kuratóriuma
köszönetei
mond
mindazoknak, akik szja-juk
1 % - á v a l támogatták alapítványunkat. Az igy összegyűlt 72.000 Ft-ot udvari
játékaink felújítására fordítjuk. (53781090)

2

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

Albérletet kínál

• ALBÉRLET Szegeden, az
Alkony u - b a n . 1 emeleten. |
máslél szoba erkéllyel, b ú torozva, 1 - 2 főnek azonnal
kiadó. Tel:
30/233-3263,
este. (53781074)

HKovAcsoiT

IKER?TÉSEK
3
f

Állást kínál

A SZEGEDI ^
PAPRIKA ZRT.
FELVÉTELRE

• A MISTER Minit 20 és 50
év közötti munkatársat keres
cipöjavltás-kulcsmásolás
munkakörbe
Végzettség
nem számit. Jelentkezni ö n életrajzzal lehet a TESCO
Áruházban lévő Mister Minit
üzletben (53680123)

KERES

műszerész
végzettségű
munkavállalót
konzcrvüzrmi
gyártógépek üzemvitelére.
3 műszakos
m u n k a rendlM-n.
Jelentkezni személyesen
a Szeged. Szövetkezeti
út 1. s z á m ulatt. a
g
m ű s z a k i osztályon
2 0 0 6 . június 20-án. S
9 órakor.

• A SZEGEDI F e g y h á z és
Börtön a n g o l - , németnyelvvizsgával,
szakvizsgával,
gyakorlattal rendelkező j o g tanácsost keres. Fényképes
önéletrajzot
június
30-ig
kérjük elküldeni az intézet
elmére: 6724 Szeged, Mars
tér 13. (53781071)
• AZ M B . G é p s z o l g K f t
felvesz 1 fö (IFÁ seprűs a u tóra 4 órában) gyakorlattal
rendelkező, nyugdíjas gépkocsivezetőt
Jelentkezni
6728 Szeged. Dorozsmai út
35. sz alatt, személyesen
(53781210)

LOGISZTIKAI

IGAZGATÓT
keres a Szilánk Rt.
FELADAT:
- a S Z I L Á N K logisztikai
munkáinak stratégiai felügyelete,
opt i mai izálása. fej les/.tésc

• AZ SZTE AOK Orvosi B i ológiai
Intézete
felvételre
keres 1 főt doktorandusz
hallgatónak biológusi, b i o technológusi vagy doktori
diplomával Érdeklődni 8 - 1 4
óra között a következő t e lefonszámon:
62/545-109.
vagy 62/545-595. (53780901)

- részterületek koordinációja:
beszerzés, anyaggazdálktxiásraktámzás, szállítmányozás
- tcrmcló és kereskedelmi
üzletágak támogatása és
szakmai kontrollálása

ELVÁRÁS:
- felsőfokú szakirányú végzettség
- min. 2 év versenyszférában
szerzett gyakoriul
- angolnyelv-ismeret
- felhasználói szintű számítógépes
ismeret
- szegcdi lakhely

• CNC m a r ó g é p k e z e l ö
munkatársat keresünk liatal,
energikus férfi személyében,
alapszintű tudással. M e c h a nikai szakismeret szükséges, marógép-kezelői g y a korlat előny (hagyományos
gépen szerzett is). Érdeklődni Italo-Trade Kft S z e ged, Vásárhelyi P. u. 3 - 5 ,
tel : 62 542-980. (53781163)

PÁLYÁZATÁ T KÜLDJE

info@szilank.hu
• KŐMŰVESEKET (homlokzat, klinker falazásra), alvállalkozókat is keresünk. 2 0 0 500
E/hó.
70/236-0363.

Gratulálunk
Szegedre,

^

Ambrus
lndriskáruü

Jy

ballagása

alkalmából

szeretettel

gratulálunk.
^Bkn
íjp'

McjlHU

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

csupán tiszta szív és sok-sok

cselekedetek,

• BUDAPESTI központú,
szegedi üzletet működtető
szerszám-kereskedelmi t e vékenységű kft. keres m u n katársat értékesítői munkakörbe. Főbb feladatok: értékesítés, azzal kapcsolatos
ügyintézés,
szaktanácsadás, új piaci lehetőségek
feltárása, folyamatos kapcsolattartás meglévő partnerekkel
Elvárások: l e g a lább
középfokú
műszaki
végzettség
(forgácsolásmegmunkálás. mérőeszközök. egyéb szerszámhasználat területének ismerete),
megbízhatóság, jó k o m m u nikációs készség, felhasználói szintű számítógépes
ismeretek, helyismeret, j o gosítvány. Előnyt jelenthet
az értékesítési tapasztalat.
Amit
biztosítunk:
kulturált
környezet,
sikerorientált,
korrekt munkatársak, v e r senyképes jövedelem, folyamatos szakmai t o v á b b képzés. Jelentkezés módja:
szakmai
önéletrajzot
a
laszlonejoo@noniusz.hu e mail címre, vagy postán:
Nóniusz Kft. 1476 B u d a pest, Pf.: 238. Telefonszám:
06-30/914-3690. (53781155)
• FÉMIPARI f o r g á c s o l ó szerszám kereskedelmi c é g
forgácsolási
végzettséggel
és
gyakorlattal
üzletkötőt
keres
Kelet-Magyarország
területére Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal.
5002
Szolnok
Pf.
99.
(53781175)
• JÁRMŰVEL, g y a k o r l a t t a l
rendelkező
pizzafutárokat
keresünk. Érd.:
15-18-ig:
70/538-1688 (53781131)
• KÖLTSÉGVETÉSI i n t é z mény
adminisztrátort
és
eszköznyilvántartót
keres.
Munkabér a KJT szerint.
Jelentkezéseket
önéletrajzzal
"Precíz
munka
053680498" jeligére Szeged,
Kölcsey u. 5. szám alá
kérjük. (53680498)
• KÖZVETLEN külföldi
munkalehetőségek
Európai
Unióban.
70/537-5584.
(53679819)
• M U N K A G É P SZERELŐI
és
vagyonőri
feladatokra
angolnyelv-ismerettel
rendelkező munkatársakat k e resünk angliai munkavégzésre: Humán Rent Magyarország Kft 6722 Szeged,
Londoni krt. 22/B. Tel.: 62/.
540-948. (53781084)

• NEMETORSZAGI c s o n t o zásra gyakorlott hentesekel
keresünk, tej, comb, l a p o c ka. 20/330-9214. (53781123)
• NÉMETÜL jól k o m m u n i káló, húsipari szakembert
keresünk
németországi
munkavezetőnek.
Érd.: 1/
450-1570 számon. (53680294)
• ORSZÁGOS hálózattal b í ró ingatlaniroda területi k é p viselőket keres betanítással!
Érd.: 06-1/219-5990. 4 0 0 1594 számokon. (53376437)
• SZEGEDI I útorgyártó c é g
felvételre keres asztalos és
betanított
munkatársakat
azonnali belépéssel. Érd.:
62/540-615,
8-16
óráig
(53781147)
• SZEMÉLY- és v a g y o n ő r
szakképzés indul Szegeden.
Utolsó lehetőség a régi vizsgarend szerint. Állami OKJ
vizsga, részletfizetés, m u n kalehetőség, igény szerint
fegyvervizsgával!
Hölgyek
és nyugdíjasok is e l k e z d hetik. 25.000 Ft. Minden
SMS-re válaszolunk! 06-20/
444-0712. (53680470)
• SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
(műanyagfröccsöntö
és
mélyhúzó szerszám) m u n kalársat keresünk. Gyakorlat
szükséges,
mechnaikai
szakismeret előny. Érdeklődni: Italo-Trade Kft. S z e ged, Vásárhelyi P. u. 3 - 5 . ,
Tel.: 6 2 - 5 4 2 - 9 8 0 . (53781166)
• S Z I M E T Á L PRO K f t
Hódmezővásárhely,
Erzsébeti út 7., felvételt hirdet
CNC marós
munkakörbe.
Bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni:
30/4576664-es
telefonszámon.
(53680092)

BUNDIKALBL
ÉS LÁSZLÓNAK
ballagásuk alkalmából
továbbtanuláshoz
és kitartást

• UTAZÓ show: nyerjen
görögországi
utazást
ma
este, a Bartók Béla Művelődési Központban.
06-20/
336-4166. (53781199)

Állást kinál

P É N Z T Á R (Szeged, Balfasor

17-21.)

felvételt hirdet

S
e

megszülettél.

Legyél boldog és

vidám,

szerencse kísérjen egy életen á t . "

ballagása

alkalmából

Anya, Apa,

technológus

Sörös

Zolika

munkakör betöltésére.

AnitánaX,
üomaszékre.

AyS

Ballagásod

alkalmából

és a ; eddigi jó

tanulmányi

v+2

eredményeidhez,

ó y - J f '/A

a sikeres

felvételihez

ZsjŐjt1 'b szeretettel

l

C

]r/íí

;

í

gratulálnak
Sörös mamáék

és keresztanyáik

• HEVERŐK, s z e k r é n y s o r ,
asztalok, székek, kombinált
hűtő eladó,
70/267-0604.
(53781059)

bjuuy hm
l oor u. 29.
4

Autó

• XAUTORENT Autókölcsönző. Személyautó, minibusz. Tel:
30-445-6000,
www.xautorent.hu. (53578769)

AUTOKLIMA
• tisztítás
• javítás

7

0RCSIK MŰHELY
Szeged, Ösz u. 51.
Tel.: 543-777

• SÁNDORFALVÁN szekrények
(sötétbarna,
100x180x60 cm, p o l c o s - r u haakasztós
és
ajtós
könyvszekrény) 10 E Ft/db,
fagyasztóláda (Gorenje, 150
I,
20
éves)
6
E
Ft,
mikrohullámú sütó (17 I,
üvegtányér nélkül) 3 E Ft,
varrógép
(Vesta,
táska,
javításra szorul) 4 E Ft, lém
éjjeli szerkény (sötétbarna)
5 E Ft.
Tel.: 30/382-0756, 30/4489234. (53780720)

-

• MAZDA 6 2 6 1986., műszaki 2006. 07-ig. 100.000
Ft. 30/278-8037. (53781030)
• RENAULT 11. 1.6D, 2 év
műszakival, olcsón eladó.
06-30/547-7891. (53781138)

Építési telek

• LOMNICI utcai. 580 n m es telek, 4 lakásos társasház
építésére
alkalmas.
16.400.000-ért eladó. 20/
4880-345.
(Szeged)
(53679535)

8

Építőanyag

• HOMLOKZATI hőszigetelés
1398 Ft/nm.
Színes,
vödrös, mügyantás vakolattal Ajándék hőszigeteléssel.
Az árak az áfát tartalmazzák! 2006. 06. 01-től a
készlet erejéig! Tel.: 06-30/
5 4 7 - 6 8 - 5 4 , 06-62/310-946.
Szeged, Dorozsmai N a g y bani piaccal szemben. Szigetelésre, nyílászáró beépítésére kivitelezőket
keresünk! (53578605)
• OLTOTT mész, c e m e n t ,
homok, sóder, egyéb építőanyag Telefonon is megrendelhető! Baktóépker, 62/
471-882,
20/3345-171
(53477207)

3

• AUTOMATA öntözés R e ferenciák. Garancia.
Tel.:
0 6 - 3 0 / 9 1 5 - 2 3 - 7 3 . (53781105)

• SELYEM utcai, n a g y m é retű, fűtött garázs villanyórával eladó. 2 M Ft. Érd.:
20/978-0968. (53780760)

• DÍSZNÖVÉNYEK, Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: H - S z o m b . 62/
427-991. (53578504)

• TAPPANCSTÓL ö r ö k b e
fogadható kutyák: 70/38069-66, 62/415-415. (53680134)
• VÁRÓLISTA, talált kutyák,
elveszett kutyák bejelentése,
információ:
70/380-99-22
( 8 - 2 0 óra között). (53680143)
1 1

A munkatárs
feladata:
Új lemiékek gyártásba vételének támogatása technológiai oldalról;
a gyártástechnológia 1'olyamalos felülvizsgálata, eljárások,
előírások kidolgozása, rendszerbe foglalása: a termékminőség
eltérése cselén a hibák okainak tchárása és megoldási javaslatok
kidolgozása; együttműködés a termelésirányítókkal, illetve a
minőségbiztosítással.
Jelentkezéséi önéletrajzzal, jövedelmi igényének megjelölésével,
valamint a végzettségéi igazoló bizonyítványmásolatokkal az
oroszi(s>iill»l(lporcclan.hu e-mail ctmrc kérjük megküldeni
2006. június 30-ig.
További felvilágosítás:

• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indít június 2 2 én. Oktatás délelőtt is! S z e ged. Tisza L. krt. 62. 62/
424-025. (53680448)
• CSILLAG A u t ó s i s k o l a
Szeged. Londoni krt 10 62/
426-433 Nyt: 06-0169-03.
(53477210)

1 2 Haszonállat
• MÉHRAJOK eladók e g y séges
kereten,
Deszken.
06-30/461-5738. (53781040)

1 3 Háztartási gép
• HIDROFORTARTÁLY 500
l - e s eladó. Irányár: 55.000
Ft. Érd.: 06-30/943-7527.
(Szeged) (53781186)

1 4 Könyv
• A KÖRÚT A n t i k v á r i u m
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, m a g á n könytárakat. régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 3 0 / 9 5 5 - 8 9 - 7 9 , 62/
315-322. (53579019)
•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
k i i Ingyen hívható: 80820-820
(52667096)

1 5 Közlemény
• A TÁTIKA Kht. m é r l e g adatai: befektetett eszközök:
2066 E Ft, forgóeszközök:
9758 E Ft, aktív időbeli e l hat.: 93 E Ft. eszközök ó s ;
szesen: 11.917 E Ft, saját
töke: 6469 E Ft, kötelezettségek: 2668 E Ft, passzív
időbeli elhat.: 2780 E Ft,
források összesen: 11.917 E
Ft. Eredménykimutatás: é r tékesítés
nettó
árbev.:
44.857 E Ft, mérleg szerinti
eredmény:
2969
E
Ft.
(53781136)

I t t Leköthető lakások
Egyedi igények szerint
tervezett, tullextra komfortú,

könnyűszerkezetes
házak, mobilházak
P0LIG0N PRAXIS BT.
Tel 30/249-3313

1 7 Magánház
• 130 nm-es, épülő családi
ház bordányi út mentén
(Szegedtől 4 km-re, b u s z megállóhoz,
autópályához
közel), 400 négyszögöl b e kerített kerttel. 1 hold f ö l d del.
pincével,
gazdasági
épületekkel, villannyal, h i d roforral mük'ödö kúttal eladó,
vagy építési telekre cserélhető. Irányár: 8.5 M Ft. Érd.:
06-30/943-7527. (53781182)
• DESZKEN, 3 . 0 0 0 n m - e s
telekkel ház eladó. Zója u.
28. T.: 271-585. (53780911)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHEL Y E N , Borz u. 48. alatt
nagy portájú, régi, nagy p a rasztház eladó. 0 6 - 3 0 / 5 7 0 4602. (53680111)

Oroszi István HR-vezető (62) 620-628

FELADAT:
- az értékesítési csapatban dolgozók munkájának
meghatározása, koordinálása, ellenőrzése
- az ügyvezető munkájának támogatása
- elemzések, jelentések készítése
- a cég értékesítési stratégiájának kialakítása
- valamint annak megfelelően az értékesítési célok elérése

2 2 i Üdülés

GYORS HITEL
a 40/423-423 as
hitelvonalon,
akár előzetes költségek z
nélkül, akár terhelt
S
Ingatlanra, akár
jövedelemigazolás nélkül

7000 Ft/hó/millió
törlesztőrészlettől (4,71 THM)
BAR, végrehajtás nem akadály

ml
mlFÜRDŐSZOBA-

<
b
u4

t
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2 3 ; Régiségek
• FESTMÉNYEK, g r a f i k á k ,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(53579008)
• KÁROLYI RÉGISÉGKE
RESKEDÉSE régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
tollneműt, teljes hagyatékot
magas áron vásárol. A z o n nal fizetek! 62/216-324, 30/
383-7116. Szeged. (53679749)

2 4 i Szakképzés
• NEHÉZGÉPKEZELŐ, á l lamilag elismert tanfolyam a
MIOK-nál. Tel.: 62/425-596,
62/426-587. (53781207)

25

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1 0 0 0 Ft-tól, 1 é v garanciával!
S z e g e d . 4 8 5 - 7 7 4 . (32526659)
•
DUGULÁSELHÁRÍT Á S garanciával, m i n d e n nap. Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 4 5 7 - 5 7 7 ,
06-62/533-999, Szász Péter
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra
számíthat!

Tel 62/555-602,
70/311-79-06
www.horukk.hu

TERRAKOTTA
Csempecentrum
Tel.: 62/555-780

Feladatok:
- varroda működtetése, vezetése
- logisztikai feladalok ellátása
Elvárások:
- textilipari, könnyűipari szakirányú végzettség
- többéves vezető gyakorlat (legalább középvállalatnál megszerzett)
- angol tárgyalóképes nyelvtudás
- vezetői készség gazdasági szemléletmóddal
- alkalmasság csapatmunkára
- határozottság, következetesség
Jelentkezés módja: a fényképes magyar és angol nyelvű önéletrajzát
az u d v a r d y @ i n v i t e l . h u e-mail címre küldje.

ELVÁRÁSOK:
- felsőfokú végzettség
- néhány éves vezetői tapasztalat
- kereskedelmi gyakorlat
- kiváló kommunikációs képesség
- határozott, dinamikus személyiség
- felhasználói szintű informatikai ismeretek
- B kategóriás jogosítvány
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Szeged
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, cikkor kérjük,
hogy I héten belül az alábbi címen regisztrálja magát:
HUMÁN R E N T M A G Y A R O R S Z Á G KFT.
http://karrier.humanrent.hu

• ELADÓ: V a j d a u t c á b a n
55
nm-es,
erkélyes
és
Csongrádi sgt.-on 40 n m es, I. emeleti lakás. Érd.:
70/375-5809 (53578175)

Gépjárművezető-képzés

vállaljuk.

Állást kínál

ÚJAUTÓ-ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ
Az A L F Ö L D P O R C E L Á N E D É N Y G Y Á R ZRT.
gépészmérnök végzettséggel, angol- vagy
francianyelv-tudással rendelkező munkatársat keres

gratulál

• HASZNÁLT, olcsó n y u gati bútorok óriási választékban Mélykúton.
Azonnali áruhitel-ügyintézés
a helyszínen!
06-77/460044. www.91 hu (53680543)

Szegedi székhelyű, dinamikusan fejlődő gépjárműkereskedelmi partnercégünk számára keresünk
m u n k a t á r s a t a z alábbi p o z í c i ó b a :

lettél.

Sándor
Norbert

• HASZNALT olcsó nyugati
bútorok óriási választékban
Mélykúton
06-77/460-044.
www.91.hu (53274539)

• SALGÓ polcok a d á s - v é tele
Tel.:
30/455-64-32.
(51453031)

T.:E2/541-7E0

• ELBONTHATÓ és ú j r a é píthető, dupla garázs eladó.
06-70/338-5117. (53781021)

• CICÁK k ö z v e t í t é s e : 70/
3 8 0 - 2 2 - 8 1 . (53680144)

Egyéb

üzemigazgatői pozícióba keres munkatársat.

osztályvezetőnél kérhető: 6 2 / 5 6 1 - 2 3 1 .

a legdrágább kincs

6

Garázs

1 0 , Gazdit keres

•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603. 30/4646-162. (53578706)

gyógyszerész részére

További tájékoztatás d r . N é m e t h E n d r é n é

Nekünk

9

Bútor

5 é v e s gyógyszertári szakmai g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z ő

M E P 6 7 4 4 S z e g e d , P f . : 4 7 2 címére megküldeni.

„Amióta

k

5

Egy nagy forgalmai lebonyolító, piacvezető, több évtizedes
hagyományokkal rendelkező magyar vállalat, amely
fejlesztéssel és gyártással foglalkozik

történik.

unokatestvérek

is)

tervezését és kivitelezését

A C S O N G R Á D MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI

jelentkezéseket 2 0 0 6 . j ú n i u s 25-ig kérjük a C s o n g r á d

keresztszülők
és

• ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
munkakörbe
munkatársat
keres utazás-közvetítő i r o da. Feltétel: számítógép- és
internetkezelés.
Előny:
szerb-horvát, ill. angol nyelv
ismerete. Tel.: 0 6 - 3 0 / 3 3 8 2576. (53780881)

• VW P a s s a t 1 8i ( 1 9 9 5 ) ,
benzin-gáz üzemű, Magyarországon vásárolt, 2
tulajdonos, 2x légzsák, klíma,
elektromos tetőablak, s z e r vokormány, ABS. központi
zár, riasztó, immobiliser. s e bességváltó zár, gravírozás,
6 hangszórós rádiómagnó,
vonóhorog,
fényszórómagasság-állítás.
sötétkék
gyöngyházmetál
Ár:
1.000.000 Ft. Érd.: 06-30/
9456-919. (53781185)

A m u n k a k ö r betöltése, bérezése a köztisztviselők

kívánnak

• VEGYÉSZ szakmunkásokat, technikusokat keresünk
gyógyszergyártó területre, 3
müsz. munkarendbe, b'p.-i
munkahelyre. Önéletrajzokat
a 1/351-3678 faxra, vagy a
Humán Centrum 1075 Bp.,
Holló u. 3 - 9 . címre várjuk.
Jelige: "Vegyész". (53781119)

• SÜTŐIPARI g y a k o r l a t t a l
gépkocsivezetőt, árukiadót,
péket felveszek Telefon: 62/
427-340. (53781069)

jogállásáról szóló 1992. évi XX111. törvény előírásai szerint

gratulálunk,

• EPÜLET- és bútorasztalost felveszek
Szegeden.
Tel.: 30/9286-923. (53679898)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
biztosítás, átírás, hitel. Érd.:
30/53-50-300. (53376711)

m u n k a k ö r betöltésére.

sok sikert

(üzenetrögzítő

• SZOFTVERFEJLESZTŐ
munkatársat keresünk s z e gedi irodánkba. Elvárások:
felsőfokú végzettség, JAVA
Ismeret. Előnyök: szakmai
tapasztalat,
J2ME,
J2EE,
Netbeans,
C/C++,
rendszerintegráció,
version
control. Tömör önéletrajzot
emailben
kérünk:
jobs@hedz.hu. (53781206)

ellenőrző főgyógyszerészi

szeretet."

62/567-835

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

o k l e v e l e s gyógyszerészi végzettséggel,
„Nemes, szép élethez nem kellenek nagy

PÉNTEK, 2006. JÚNIUS 16.

Apróbörze

3

Vidám ifjúkort
és sok sikert kívánunk.
Manci néni, Veszler
Mórahalomról

NONSTOP

H I R D E T É S "

1 8 Mezögazd. gép
•

• MTZ, JUMZ traktorokat,
JUMZ, EO, BH tolólapos
árokásókat veszünk ü z e m képesen,
üzemképtelenül,
akár papírjai nélkül is. 30/
9988-777. (53072038)

1 9 Motorkerékpár
• YAMAHA XV125 Vlrago
Chopper
motorkerékpár
extrákkal eladó 7000 k m rel. Bőrdzseki, börnadrág,
csizma ugyanitt eladó. 20/
9 2 8 8 - 0 2 2 (53780935)

www.terrakotta.hu
• AKCIÓS REDŐNYÖK,
RELUXÁK, szalagfüggönyök, szúnyoghálók
Tel.:
06-62/489-603; 0 6 - 7 0 / 3 1 6 8817. (53579291)
• 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. (53578840)
• HOMOKSZÓRÁS, b á d o gozás. hőszigetelés
Tel.:
62/517-012,
30/336-3530.
(53376303)
• KLÍMA karbantartása,
fertőtlenítése, szerviz, értékesítés
30/2895-846.
(53780591)
• MEGBÍZHATÓ nyugdíjasnőt keresek háztartási m u n kára heti többször,
napi
négy
órára.
"Július
053780596" jeligére a v á sárhelyi
szerkesztőségbe.
(53780596)
• SZILÁNK"" 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .
Üvegezés, képkeretezés.

2 6 Talált
• KIS testű, trikolor p i n c s i keverék, nyakörves,
fiatal
kan kutyát találtunk Fö f a soron, 62/437-771. (53781213)

2 7 Tanfolyam
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• ECDL A K K R E D I K A L T
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
TANFOLYAM indul 2006.
június 26-án a Kurzus-Felnőttképző Bt. szervezésétjen. Európai bizonyítvány,
részletfizetés, kis csoportok.
Tel.: 62/467-634, Szeged,
Pacsirta u. 3. (00-0056-04).
(53680183)

• INTERNET alapú, nyelvvizsgára felkészítő, intenzív
nyelvtanfolyamok
indulnak
angol-német nyelvből. Ha
van egy szabad hónapod a
nyáron, jelentkezz hozzánk!
(06-0173-04)
Érdeklődni:
62/467-778,
20/312-6892.
(53679806)

M KÉZ-, lábápoló, m ű k ö römépítő tanfolyam indul 3,5
hónapos képzési időtartammal. 30% visszaigényelhető.
A
képzés
összköltsége:
109.000 Ft. Érd.: 62/4299 6 6 . (53578530)

M MÜKÖRÖMDÍSZÍTÖ tanfolyam június 19-én. 06-30/
376-17-02. (53781034)

Téglaépítésü lakás

M CSONGRÁDI sgt - i 32
nm-es, szép, napfényes,
nagy erkélyes lakás, zárt
udvari gépkocsibeállóval, 9
éve
épült
társasházban
eladó. Irányár: 7,9 M Ft.
Érd.:
30/284-72-43.
(53578700)

• KERTES, épülő ikerház
Újszegeden a Diófa u. 7/B
alatt eladó. 20/980-54-41.
(53578285)

• KERTES, uj sorház Alsóvároson a Kanizsai u. 13.
alatt eladó. 20/980-54-41.
(53578264)

M SZEGED, Bécsi krt.-i. 44
m'-es, új fürdőszobás, napfényes, csendes lakás parkosított környezetben, egyetemhez közel eladó. 20/

• ASOTTHALMI (VI. körzet
923 ), 1 hold tanya részben
bekerítve, villannyal, fúrott
kúttal, kis házzal (ottlakásra
nem alkalmas) eladó. Irányár: 500.000 Ft. Érd.: 06-30/
6 1 3 - 8 3 2 4 . (53781188)

M VÁSÁROLUNK ingatlanokat külföldi befektetői háttérrel! Érd.: 06-1/219-5990,
400-1594
számokon.

• SZEGED-BELVÁROSÁBAN, e g y e t e m h e z közel,
múzeumra, Tiszára néző,
napfényes, 3 szobás, 124
nm-es, luxusszinten felújított
lakás bérleti joga eladó. Ár:
13,6 M Ft. Tel.: 20/9503099. (53477408)
M TERÉZ utcai, 36 nm-es,
II. emeleti garzon jó adottságokkal, szép állapotban,
sürgősen, 7.100.000-ért eladó. 70/33-858-37. (53781117)

(53680314)

• MARS téri egyszobás, II i lakás eladó. 06-20/9605 0 1 3 . (53477602)

M MÓRAHALOM központjában épülő társasházban 2
szoba, konyhás, 50 nm-es
lakás
szerkezetkészen
7.958.000-ért
eladó,
70/
• NÉMET-OSZTRÁK ü g y feleink részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/
2 1 0 - 4 6 7 3 . (53680230)

M SZEGED, Bokor utcai. 49
nm-es, 1,5 szobás téglalakás, szép állapotban egyetemekhez közel eladó. 0 6 3 0 / 4 3 - 4 5 - 6 1 1 . (53780609)

udvarban, zártan, különálló, -

Szeged, Bartók tér 6.

s

62/420-133
R-0199/1992/1999

£

3 2 Üdülés
3 1 Utazás

BRAC SZIGET
UTAZASI

IRODA
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Horvátországi apartmanok
már 2700 Ft/fő/éj-től!

6 1 9 3 . (53680233)

(53780658)

Repülős, buszos és egyéni üdülések, körutazások,
belföldi ajánlatok, LAST MINUTE akciók!
SZERETETTEL
VARJUK
1RODANKBAN!
Szeged, Zászló u. 8/A • Tel./fax: 62/310-279
www.bractourist.hu • Nyitva: h.-p.: 9-17 óráig

Gyászközlemények

M 10 NAPOS LOVASTABOR
Komárom-Esztergom
megyében, a Gerecse lábánál.
Információ:
www.oregmajor.hu, 70/316• BALATONBOGLÁRON,
vízhez
közel,
nyaralásra
apartman kiadó. Érdeklődni:
06-30/388-82-83

MEGNYITOTTUNK!!!

• KEHIDAKUSTÁNYBAN,
termálfürdő mellett apartmanok kiadók, eladók, idegenforgalmi
referenseket
keresünk. Érd.: 06-30/3988372
számon,
e-mail:
goldwert@axelero.hu.

210 n m alapterületű, S
320 m belmagasságú,
üzemi mosdóval és ipari
árammal ellátott épület
nagy teherbírású belső
úttal, nagykereskedelmi
lerakatnak vagy
összeszerelő üzemnek

• ÉKSZERÜZLET teljes b e rendezéssel, áron alul, sürgősen eladó. Érd.: 62/420099, 30/641-3370. (53679843)

Az
apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem
vállal
felelősséget!

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy
LENGYEL GYÖRGY
(TÉMA)
60 éves korában elhunyt. Temetése június 20-án, 11 órakor a
Belvárosi temetőben.
4,7X076,„
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
PÁPAI ISTVÁN
(Volán nyugdíjasa),
volt gádorosi lakos 82 éves korában elhunyt.
Fiamvasztás utáni búcsúztatása 2006. június
23-án, 13 órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából.
A gyászoló család
nciToruiiz

Családunk megrendülten tudatja a rokonokkal, barátokkal, közeli és távoli ismerősökkel, akik ismerték és tisztelték, hogy
ZSEMBERY ANTAL
59 éves korában, hosszú, súlyos betegség
után örökre megpihent. Temetése 2006.
június 20-án, 14 órakor lesz a Belvárosi
temetőben.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
PARAGI
PÉTER
83 éves korában elhunyt. Temetése június 20-án, 11 órakor lesz
a sándorfalvi Alsó temetőben.
Gyászoló család
cirunnzn

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem,
KOVÁCS ISTVÁN
életének 58. évében, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Kérésére szűk családi körben eltemettük.
Táviratcím: Szeged,
Hunyadi tér 12.
G17,I11I

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
SZILÁGYI ERNŐNÉ
MÉSZÁROS ERZSÉBET
türelemmel viselt, hosszú, súlyos
betegség után, 85 éves korában
elhunyt. Temetése jún. 20-án,
11 órakor lesz a hódmezővásárhelyi Kincses temetőben.
51679797
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BABARCZI ISTVÁN
temetésén megjelentek. Részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
05.17x0601
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ACKOV VINCE
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei
C7TIM1CC7

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
DR. TOMPA ÉVA
KATALIN
temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
646X0111
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, kollégáknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
KOROMNÉ
KOVÁTS T Ü N D E
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhítem igyekeztek.
Gyászoló család,
51780618
Sándorfalva

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV ŐRHALMI
SÁNDORNÉ
ÉZSIÁS MÁRIA
78 éves korában elhunyt. Temetése június 19-én, 11 órakor a
Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászmise 10 órakor.
517M797
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
FEKETE JÁNOS
71 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése június 20-án, 15 órakor lesz a Röszkei temetőben. Előtte gyászmise
14 órakor.
5.16x0505
Gyászoló család

Tisztelt Hirdetőink! Gyasxkoilemenyeket a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyásxköxlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

forgalmazás

621421-122

DR( ) 1 K Ö T E I E K
Telefon:

06-201352-3812
Hogy miért érdemes apróhirdetését

A NAPILAPBAN
feladni?

Mert az akár már a másnapi
lapszámban
megjelenik!
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú napilapját!

Délmagyarország és Délvilág hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon és telefonon is!

62/567-835

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Bár véget ért a földi lét, kit szeretünk az mindig él."
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak,
volt munkatársaknak, akik drága
szerettünket,
TÖRÖK ISTVÁN
kőművest
utolsó útjára elkísérték, sírjára a
kegyelet virágait elhelyezték.
Külön köszönet a Gorzsa Mg.
Rt. szolgáltató üzem munkatársainak.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely
luxion
és Szikáncs

MEGEMLEKEZES

if

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik
szerettünket,
GARAI SÁNDORT
utolsó útjára elkísérték, virágaikkal és részvétükkel gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

fejl

u

MAKÓ
GYÁSZHÍR
„Most búcsúzom mindenkitől,
akit szerettem és ismertem.
Isten veletek!"
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
IFJ. VILMÁNYI KISS
LÁSZLÓ

'

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak akik
HAJRÁN ISTVÁNNÉ
RISCH ERZSÉBET
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek el.
Gyászoló család

mentőgépkocsi-vezető

Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
SZEGEDI FERENC
(volt postai dolgozó)
életének 78. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2006. június 20án, 13 órakor lesz a Dugonics
temetőben.
5.1780X20
Gyászoló család

KLÍMASZERVIZ

7^-20/477-1749

• MORAHALMON, az E r zsébet Gyógyfürdő közelében épülő
társasházban
igény szerinti kialakítású üzlethelyiségek eladók. Érd.:
20/9724-934. (53680347)

Javítás, telepítés,

H Ű T Ő - ÉS

(53781094)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
PAMUK SÁNDOR
65 éves korában, rövid, súlyos
betegség után elhunyt. Búcsúztatása június 17-én, 11 órakor a
Tiszaszigeti temetőben.
5i78i2i4
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és barátoknak, akik
SZEKERES LAJOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
4768,„69
Gyászoló családja

KOVÁCS

* * * *

| TARTÓSAN KIADÓ. |

GYÁSZHÍR
Annyi az élet, mint futó felhőnek árnya
folyón, mint tükrön a lehelet.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
IFJ. DOBÓ MIKLÓS
életének 52. évében elhunyt.
Temetése június 19-én, 15 órakor lesz a
Mórahalmi temetőben.
Előtte gyászmise 14 órakor.
Gyászoló felesége, leánya és édesanyja

1000+1 SZOLGÁLTATÓ

központ
főutcán, magánlakással egy £

AUTOCLUB TRAVEL

M KEMÉNY os akác tűzifa
rendelhető 10-12.000 FV
köbméter. Tel.: 72/371-988,
30/479-7435. (53680499)

SARKADON
- Románia melletti kistérségi

Horvátország
Sveti Filip I Jakov
Hotel Alba***
Július 1-8.
60 900 Ft/fő/7 éj
félpanzióval

• AKAC tűzifa szállítással
eladó.
06-30/517-6674.

• MAKKOSERDÖ sor 32/B,
kulcsrakész,
58
nm-es
12.990.000-ért eladó, 30/
9 8 5 7 - 7 7 7 . (53781111)

UTAZZON VELÜNK!

3 0 Tüzelőanyag

• AKÁC tűzifa 8000 Ft/m 3 től
ingyenes
szállítással.
Tel.: 20/445-4137. (53780903)

3 3 Üzlethelyiség

3 1 Utazás

3 6 4 - 1 2 1 0 . (53781110)

5 1 9 9 - 5 3 1 . (53680279)

2 8 Tanya
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" H I R D E T É S "

PÉNTEK, 2006. JÚNIUS 16.

„Egyszer élünk, majd meghalunk."
Fájó szívvel emlékezem édesapám,
MESTER ISTVÁN
halálnak 3. évfordulóján.

50 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Örök
búcsút 2006. június 17-én, 13
órakor veszünk Tőle a református ótemetőben.
A gyászoló család,
Makó

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ERDEINÉ
FAZEKAS JULIANNÁT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak.
51781217
Gyászoló család

Gyászoló fia

„Már egy éve, hogy nem látjuk arcodat, nem halljuk hangodat, hiányod
nagyon fáj, nélküled oly üres a ház. Almodtál egy jövőt, jót és szépet, de
a halál kegyetlen volt és mindent összetépett. Testedet takarja hideg sírhalom, szívünket mardossa érted a fájdalom. Oly szomorú nélküled lenni,
téged mindenütt hiába keresni, Téged várni, ki nem jön többé, szeretni fogunk mindörökké."
SÁRI JÁNOS
halálának 1. évfordulójára.
Gyászoló feleséged, fiad, menyeid, unokáid

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány kri. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné,
6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó,
Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax:
62/534-985,62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 TOURINFORM CSONGRÁD, Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 63/570-325,6640 Csongrád, Fő
u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház
u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724
Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13.
Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u.
11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, Borostyán Temetkezési Szolgálat, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866 Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 63/400-889.

HÉTFŐ, 2006. JÚNIUS 12.

• M O Z A I K "
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Az asszony meg a jövő
PODMANICZKY SZILÁRD
Az asszony egy gyárban dolgozott szalagon, több
mint tíz évet húzott le. mikor egy tavaszi délelőtt
hívatták, és közölték vele, jövő hónaptól nem alkalmazzák.
Váratlanul érte a bejelentés,
nem
volt szokás az ilyesmi. Nem számított ritkaságnak, ha valaki egy munkahelyen
dolgozta le az
egész életét.
Családja nem volt, maga sem értette miért, így
alakult. Pedig családot alapítani program, és bizonyos fokig védettség. Van köriílötted az a pár ember, akikre biztosan számíthatsz. Vagy nem. Kinek, milyen a szerencséje.
Akkor éppen nem akadt más állás, elment takarítani. Takarított éjjel és nappal, túrta más szemetét és koszát, de egy idő után ebbe is beleszokott, mert jó volt a társaság. Munka után nem
egyszer ültek ősszé valamelyik presszóban, hétvégén meg, akinek volt kertje, annál találkoztak.
Úgy érezte, megújult az élete, és már egyáltalán
nem bánta, hogy levették a szalagról.
Sőt egy idő után a társaság középpontja lett, eddig soha nem tapasztalt tulajdonsága került elő.
jól tudott mesélni. Amikor a többiek már beettek
vagy beittak, mindenki ránézett, 6 meg nagy élvezettel adta elő a meséket.
Honnan veszed te ezeket, hol olvasod, kérdezgették.
Csak úgy kitalálom őket, mondta az asszony, és
semmi furcsát nem talált az állításban. Mindennél könnyebb és egyszeriíbb volt neki meséket
mondani.
Aztán az egyik hallgatag férfi, a porszívós aszszony férje azt találta mondani, hogy ennyi erővel
akár jövőt^s olvashatna.
Azt én nem tudok, válaszolt az asszony.
Honnan tudod, kérdezte a férfi. Azt se tudtad,
hogy mesélni tudsz. Lehet, hogy nincs sok különbség.

Addig froclizták, mígnem megegyeztek,
föladnak egy hirdetést, amiben hétvégére várják a jövőjükre kíváncsi embereket, valamennyi kis pénzért. Ha másra nem, szórakozásra jó lesz.
egymás
f Az asszony legnagyobb meglepetésére,
után jöttek a telefonok. A harmadik
jelentkezőnél noteszt nyitott, hogy rendben tartsa az időpontokat, a tizediknél meg azt mondta,
ennél
több nem jöhet egy nap, úgyhogy a következő
hétvége is telni kezdett.
Az asszony kissé nyugtalanul várta az első jelentkezőt. Bejött, leült, bemutatkozott,
elmondott magáról valamit, ahogy az asszony kérte, aztán nekilátott. Mondta a mesét, amit az illető személybe képzelt. Szinte nem is figyelt a szavaira,
nem kellett magát
megerőltetnie.
A legtöbben tudomásul vették, kifizették, és távoztak, de akadt néhány férfi, aki akadékoskodni
kezdett.
Honnan tudja maga a jövőt ?
Nem tudom, csak mondom, válaszolt az aszszony.
Én nem hiszek magának, mondta a férfi.
Akkor szabadon elmehet, válaszolt az asszony
nyugodtan.
A férfi mégis maradt, elmondott ezt-azt, s az
asszony mesét kerekített a jövőről. Persze, nem
lehetett az túl fényes, mert mindennél jobban látszott azokban az években, hogy túl sok jót nem
várhat senki, csak munkát és kisebb
örömöket,
mint például egy unokát, egy jó hírt valami távoli
rokonról, de ennél többet semmiképp
sem.
Az asszonyt sokan újra fölkeresték, mert meséje különösen jól hatott rájuk, még ha nem is minden teljesült, de ami igen, azt mindennél
jobb
volt hallani. így történt, amit az asszony sem sejtett, a múltat végképp elfelejtve, a jövő lett a jövője.

Olvasóink figyelmébe!
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk A napos oldalról rovata a továbbiakban is várja azon fiatalok - lányok, fiúk - jelentkezését, akik a cím jegyében szeretnének szerepelni e hasábokon, derűsen, felhőtlenül vallva jövőbeni terveikről. Schmidt Andrea fotórovat-vezető várja a hívásokat a 30/655-9256-os
telefonszámon, délelőtt 11 -tői 16 óráig.

A DM-DV
ügyelete

Napos, nyári idő
Készítette

Mai ügyeletes
újságírónk Tímár
Kriszta. Kollégánk 12 és
17 óra között
a
30-2181111-es telefonszámon
fogadja a hívásokat. M u n k a t á r s u n k k a l k ö z ö l h e t i k ötleteiket, v é l e m é n y ü k e t , javaslataikat. A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket az ingyenesen h í v h a t ó 0 6 / 8 0 - 8 2 1 821-es
számon
vagy
a
62/567-864-es t e l e f o n s z á m o n
jelezzék!

Országszerte sok lesz a napsütés. Északkeleten, valamint a nyugati határ mentén
néhol zápor, zivatar tehet A csúcshőmérséklet 27,32 fok között alakul.
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ISTEN ELTESSE!
JUSZTIN
Jusztin latin eredetű, jelentése:
igazságszerető férfi. Női párja a
Jusztina. Justinianus keletrómai
császár volt, a VI. század közepéig uralkodott. Nagyszabású építkezésekkel igyekezett nevét megörökíteni. A legnevezetesebb az
Agia (Aya) Sofia templom Konstantinápolyban, amelyet napjainkban mecsetté alakítva lehet
megtekinteni. Egyéb névnap:
Ábrahám, Arany, Bcnnó, Círus,
Ferenc, Hajna, Julitta, Jusztina,
Péter, Tina.

A kis Edit sírva jön a fürdőszobából. Anyja kérdezi:
- Mi van?
- A fiúk nem akarnak a
kádba engedni.
- Miért nem?
- Mert tengeralattjárót játszanak, és nekem nincs periszkópom.
w w m

Robotfocivébé
BERLIN (MTI)
A labdarúgó-vb mellett Németország még egy világbajnokságnak, a
RoboCup-nak is helyt ad, amelyen gépfocisták versengenek az elsőségért. A Brémában rendezett robotfoci-vb-n 36 ország 440 csapata indult - olvasható a NEWSru című orosz hírportálon.
Több kategóriában versengenek. Van csupán virtuális mérkőzés,
külön kategóriában fociznak a mechanikus kutyák, s külön csoportban rúgják a labdát a humanoidok, az emberszabású robotok.
A Brémai RoboCup-verseny, amelyet nem először rendeznek meg
Németországban, ugyan nem számíthat akkora népszerűségre, mint
a „hús-vér" foci-vb, ám a szervezők reményei szerint legalább 20 ezer
érdeklődőt vonzanak majd a „gépies" labdarúgás mérkőzései.

HAMBURG/BECS (MTI/APA)
A hőmérséklet emelkedésével
nemcsak a szoknyák lesznek rövidebbek: a „Mens Health" című
férfi magazin által készített felmérés szerint flörtölni kész férfiaknak is ajánlatos megmutatni a
lábukat.
Egy internetes felmérésben
1200 nő nyilvánított véleményt,
s közülük 51 százalék úgy nyilatkozott, hogy vonzónak találja a
rövidnadrágos férfiakat - igaz,
hogy csak akkor, ha nem játsszák
meg magulcat. A megkérdezettek
mindössze 7 százaléka nem lelkesedik kicsit sem a meztelen
férfi vádlikért - derül ki a felmérésnek a magazinban ismertetett
adataiból.
A közvélemény-kutatás arra a
kevéssé meglepő tényre is fényt

A NAPOS OLDALRÓL. A szegedi Fülöp Kinga szeptemberben kezdi el a középiskolát, a Kőrösy József szakközépiskola angol szakára
vették fel. A tizennégy éves lány később a külkereskedelemben tervezi a karrierjét, ahol használhatja a megszerzett nyelvtudást. Kinga az élővizeket és a hegyeket is szereti, így nyáron a Balatonra készül barátnőjével, majd szüleivel utazik Egerbe. Szabad idejében
gyakran biciklizik, a rengeteg tanulás miatt viszont rég nem sikerült eljutnia moziba, noha a vígjátékokat nagyon élvezi. Szívcsen
tartana o t t h o n kutyust vagy hörcsögöt - az apai szigor miatt azonban erre mindeddig nem volt lehetősége
Schmidt Andrea

derített, hogy az erősebb nem
mosdatlan képviselői nem számíthatnak sikerre nőknél, s még
a legnagyobb kánikula sem kifogás a testszagra: a megkérdezett
nők mindössze 3 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elviseli az izzadt férfiakat, viszont 60 százalék elvárja, hogy a férfi gyakran
zuhanyozzon, 43 százalék pedig
előnyben részesíti az olyan gavallért, aki kölnit is használ.
A megkérdezett nők 60 százaléka nem találta vonzónak a rideg macsókat, akik tompa világítású zárt helyiségben sem teszik
le a nyári napszemüveget. A romantikus alkatú férfiak jó pontokat szerezhetnek tengerparti
strandon sétálva: tíz megkérdezett nő közül hat szeretné, hogy
a morajló tenger hangjai mellett
csábítsák el.

A cirkuszi ló
nyugdíjba megy
BERLIN (MTI/DPA)
Negrót, a fríz mént, a világ legöregebbnek tartott cirlcuszi lovát pompás
születésnapi partival búcsúztattá kjiadtyn Württembergben abból az alkalomból, hogy oly sok d o l g o s é ^ L ^ f i y ü g ^ l o n ú n y b a vonul. A Barelli
Cirkusz veterán négylábúja Wáüi jljAtó KÖnyYvÁftban lépett fel utoljára. Negro 196(^2 O r s Z Á 9 9 » , j a t t ^ Q f ö J v t e b a n , épp amikor a cirkusz ott v e n d é g s z e r e ^ o t ó á l I w W S ^ a r j Á g ' a Barellinél szolgált.
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További kilátások
Meleg, de változékony idő lesz. A napsütés mellett gyakran erősen megnövekszik a
felhőzet Minden nap számítani kell záporesőre, zivatarra. A szél zivatarban megerősödik. Az enyhe éjszakákat meleg nappalok követik.
Hétfő

* \v

Max:30°
Min: 16

Max:2T

Zápor, zivatar

Zápor, zivatar

Max:30°
Mln:17
Zápor, zivatar

00:17°

Mbi:18°
Zápor, zivatar

Vízállás:
A Tisza Szegednél 722 cm (hőfoka 17,2 C°), Csongrádnál 711 cm,
Mindszentnél 747 cm. A Maros Makónál 280 cm.
A Nap kel: 4 óra 46 perekor, nyugszik: 20 óra 4.3 perekor.
A Hold kel: 0 óra 26 perckor, nyugszik: 9 óra 46 perckor.

Ámokfutás, lefejezés
történt, ahol sok ember tart illegálisan fegyvert. Közéjük tartozott
egy 18 éves fiú is, aki - feltehetően
egy családi vitát „rendezendő" egyszer csak tüzet nyitott egy Kalasnyikovból, s válogatás nélküh
lövöldözésével öt embert, köztük
három gyereket megölt.

NAIROBI (MTI/DPA)
Öt ember halálát okozta Kenyában egy géppisztolyos ámokfutó,
de tettéért fivére bűnhődött: az üldöző tömeg ugyanis a testvért fejezte le egy bozótvágó késsel. Az
eset az ugandai határ közelében
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Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 17. számú soraiban ókori latin kinyilatkoztatás olvasható az egészségről.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt betűk: Y, L, G, N. 11. Fénytől elzárt vetülete. 12.
Elbillent. 13. Ilonka másképp becézve. 14. Német kelet. 16. Állati takarmány. 17. Nitrogén.
18. Kis szentkép. 20. Kezdőpontja. 22. Földbe rejtette. 24. Kis házikót. 25. Iskolai etetőhely.
26. Balatoni üdülőhely. 27. Adathordozó teljes törlése (műszó). 28. Alig hallható. 29. Meglett
korú. 31. Romlott (például szalonna). 34. Kisebb versenyautó. 36. Eme. 37. Rendben. 38.
Korjelző röviden. 39. Európai folyó. 42. Határrag. 43. Lötyögős. 45. Mérőeszköz. 46. Élete.
FÜGGŐLEGES: 1 Ábécé-kezdet. 2. Zűr, felfordulás. 3. A tárnics színe. 4 Régebbi (perforált)
számítógépes adathordozó. 5. Durva megszólítás. 6. Ászokhordó nyílása. 7. Mienk szláv
szóval. 8. Juttat. 9. Régi szántóeszköz. 10. Van ilyen hordó is. 15. Átvészel egy évszakot. 17.
A megfejtés második sora. Zárt betűk: E, A, R, S. 19. Cseh férfinév. 21. Enyhe lejtő. 23 Román pénzek. 26. Régebbi (füles) kosár. 28. Latin szóösszetételek előtagjaként különneműséget jelöl. 30. Autójel Ankarában. 32. Vonalazni kezd! 33. Amely személyt! 35. Későbbre
halaszt. 36. Hobbiállat. 40. ...Vegas. 41. Nála alacsonyabbra. 44. Távol-keleti táblás játék.
45. Kímél. 47. Tűzben porlad.
Előző rejtvényünk megfejtése: A pénz szaporodásával növekszik annak szeretete.

