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Vadasparki etetés 70 EVES A ZENEL00RA
A selyemmajmok a legkényesebbek, a hiénák a
„legigénytelenebbek" az ételre.

A szegedi Ligetfürdőben
járőröznek a rendőrök és a
városőrök - így kevesebb a lopás.

6. OLDAL

5. OLDAL

8. OLDAL

„A lányom elrablója kisétálhatott a börtönből!"

A Farkas Helga-ügyben
elítélt Jokó kiszabadult
Jó magaviselete miatt három és fél évvel hamarabb jöhetett ki a
börtönből a Farkas Helga-ügyben tíz év fegyházbüntetésre ítélt Cs.
József. A lány édesapja azt mondta, mindent elkövet, hogy bebizonyítsa, Helga gyilkosát engedték el.
Farkas Helgát 1991. június 27-én este rabolták el Orosháza és Szeged
között. A tettesek már aznap telefonáltak a lány szüleinek, 500 ezer
márkát, akkori árfolyamon 25 millió forintot követeltek Helga szabadonbocsátásáért. Az emberrablók még tizenháromszor jelentkeztek,
majd három nap után megszakadt közöttük a kapcsolat.
A nyomozók bizonyítottnak vélték, hogy a lányt Cs. József és az
időközben meggyilkolt Juhász Benedek rabolta el. Cs. Józsefet, vagyis
Jokót a Legfelsőbb Bíróság tíz év fegyházbüntetésre ítélte. Mivel az
akkori Btk.-ban még nem szerepelt emberrablás, személyi szabadság
megsértése, valamint zsarolás miatt mondták ki bűnösnek.
Jokó jó magaviselete miatt szabadult. Helga édesapja, Farkas Imre
érthetetlenül áll az eset előtt. Azt nyilatkozta, mindent elkövet, hogy
bizonyítékokat szerezve alátámassza, Helga gyilkosát engedték el.
Részletek a 3. oldalon

Victor Hugó, Kelemen, Kölcsey

utca-hétfőtőllezárva

Pályafelújítás Szegeden

Bőséges az ünnepi kínálat: gríllfesztivál, Bánk bán és tűzijáték

Gyulay püspök búcsúzik
A Szeged-csanádi Egyházmegye püspökeként az államalapítás ünnepén mondja el
utolsó prédikációját a nyugdíjba vonuló
Gyulay Endre, akinek utódját jövő szombaton iktatják be. Holnap megyeszerte
megemlékezéseket tartanak Szent István és
az új kenyér ünnepén.
Tizenkilenc éves püspöki szolgálat után
megválik hivatalától Gyulay Endre. A Szeged-csanádi Egyházmegye főpásztora még tavaly kérte nyugdíjazását a pápától, mivel betöltötte 75. életévét. Utódját, Kiss-Rigó Lászlót egy hét múlva iktatják be. Megyés püspökként holnap délután hat órakor tartja
utolsó ünnepi prédikációját Gyulay Endre. A
hivatalából távozó főpap lapunknak elmondta, még nem tudja, miként folytatja apostoli
munkáját, de tervei között szerepel a hitterjesztés új, korszerű formáit összefoglaló
könyv megjelentetése. Úgy véli, a papságnak
meg kell tanulnia személyesen megszólítani
a híveket és a nem hívőket. Szerinte a hagyományos lelkipásztorkodás a társadalom erősödő elvilágiasodása miatt ma már nem hatékony, s ezen csak úgy lehet változtatni, ha a
papok kimozdulnak a plébániahivatalokból.
A kereszténységet Magyarországon megalapozó Szent Istvánra emlékezve egy történészszel számba vettük azokat a tárgyi emlékeket,
amelyek valamilyen módon államalapító királyunkhoz kötődnek. Ünnepi összeállításunkban annak is utánanéztünk, hányféle formát
ölt mindennapi kenyerünk. Kiderült, a fehértől
a tönkölyön át a svájci köményesig, a kerektől
a hosszúkásig számtalan fajtát sütnek a pékek.
Az új kenyér és Szent István ünnepén az
egész megyében megemlékezéseket tartanak.
Szegeden holnap délelőtt tíz órakor kezdődik a
hivatalos ceremónia, a rakparton pedig egész
hétvégén szórakoztató programok várják az érdeklődőket, míg az új szegedi ligetben folytatódik a grillfesztivál. Vasárnap 21 órától tartják a
Bánk bán szabadtéri ünnepi díszelőadását,
amelyet az Aradi vértanú terén óriásképernyőn nézhetnek végig a szegediek és az ide érkező vendégek, az est fénypontja pedig a 22
órakor kezdődő tűzijáték lesz.

Néhány hete az Anna-kúti csomópontot kellett elkerülni, hétfőtől
az Aradi vértanúk tere környékén lesz forgalomkorlátozás, ahol a
munkák már elkezdődtek. Lezárják a Kelemen utcát, az l-es villamos helyett egy szakaszon busz jár. Villamos a rókusi pályaudvartól
csak a Széchenyi térig közlekedik, az Anna-kúttól az 1V-8 jelű busz Jegyzetünk a 3.
megy a nagyállomás felé. Részletek az 5. oldalon
Fotó: Frank Yvette a Sziesztában

Algatakaró
a Tiszán
Az egészségre ártalmatlan, sárgás-barnás színű, mintegy száz
kilométer hosszú algafolyam
vonul le a napokban a Tiszán.
A növénytakaró várhatóan ma
érkezik a folyó csongrádi és
szentesi, s vasárnap a szegedi
szakaszára. Az alga a tározókban álló vízben a meleg hatására indult virágzásnak. Ez a jelenség nem ritka, időről időre
előfordul a Tisza mentén. Az
alga a csongrádi megyeszékhely
ivóvizének minőségét nem befolyásolja, mert a vizet háromszáz méter mélyről nyerik, s a
növényfolyam csak a felszínnel
érintkezik.

Strandlopások

Hetvenéves a jellegzetes szegedi zenélőóra, a
dóm toronyórái pedig hetvenöt éve mérik az
időt. Az órásmester fiával beszélgettünk.

oldalon, írásaink és ünnepi programok

Gyulay Endre tizenkilenc évig vezette a Szeged-csanádi Egyházmegyét Fotó: Schmídt Andrea

Eddig tizenhat magyai hajó finahsta a szegedi kajak-kenu világbajnokságon

A döntők következnek a Maty-éren
A 35. síkvízi kajak-kenu világbajnokság második
napján már ötezer néző látogatott ki a Maty-éri olimpiai centrumba. légnap az ezer és az ötszáz méteres
elődöntőket rendezték: mindkét távon nyolc-nyolc
magyar egység lesz a szombati illetve a vasárnapi fináléban.
A tizennyolc szám elődöntőjéből tizenegyben volt magyar érdekeltségű hajó a 35. síkvízi világbajnokság második versenynapján. A szegedi Maty-éren a már csütörtökön döntőbe került hét egység mellé további kilenc
csatlakozott, így tegnap a Démász-Szeged sportolói közül Vajda Attila (Cl 1000 m), Janics Natasa (K2 500 m),
Gyökös Lajos (K4 1000 m) is a fináléba lapátolta hajóját
a már korábban ezt tevő Sík Márton, Csamangó Attila
duó (K4 500 m), Keresztesi Alexandra (K4 1000 m) és
Fürdők Gábor (C4 500 m) mellett. A magyarok közül
csakBenkó Zoltán (KI 1000 m) és Mike Róbert (Cl 500
m) nem került a legjobb kilenc közé, igaz, előbbi ötszázon javított, és A döntős.
Ma délelőtt a 200 méteres elő- és középfutamokat rendezik, ám délutántól már az 1000 m-es döntők következnek. Vasárnap délelőtt az 500 m-es finálék jönnek, itt is
nyolc hazai hajóval, 16 órától pedig a 200 m-es döntők
zárják a vb-t.

www.delmagyar.hu

Vidám hazai szurkolók a lelátón. A vébé második napjára megtelt a nézőtér

Fotó: Karnok Csaba

Részletek a 22. oldalon
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Ünnepre gyakorolnak

-

A kormányfő környezetéből szivárogtathatták ki a vitatott tervezetet

Euróhegynek ütközött
a konvergenciaprogram
Kiszivárgott a konvcrgenciaprogram tervezete. Ebből a szakértők azt olvassák ki,
hogy Magyarország 2009-ig biztosan nem
teljesíti az euróbevezetés kritériumait. A
Fidesz lemaradási programról beszél, s
Gyurcsány Ferenctől várják a választ kérdéseikre. A Pénzügyminisztérium államtitkára szerint nincs még kitűzve az eurócsatlakozás dátuma.
BUDAPEST (MTI)

Szolnokon főpróbát tartottak az augusztus 20-i parádé előtt a 86.
Szolnok Helikopter Ezred és a 34. Bercsényi László Különleges
Műveleti Zászlóalj katonái és helikopterei a Tisza felett. A katonákafra folyó partjáról vette fel a helikopter és a kötélen kapaszkodó 12 embert a víz felett szállította

Fotó: MTI/Szentmiklósi János

A konvergenciaprogram nem adja meg az
eurócsatlakozás dátumát, így a konvergenciatanács tegnapi ülésén sem tűzött ki dátumot - jelentette ki az ülés után pénteken
Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium államtitkára. A konvergenciaprogramnak kötött formája van, s a program azokat az elemeket tartalmazza, amelyek szükségesek a
maastrichti kritériumok teljesítéséhez mondta Katona Tamás. A kormány a bevételek növelése terén meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenek a
teljesítéshez, ezen kívül nem szükséges intézkedéseket hozni - tette hozzá az államtitkár. „A konvergenciaprogramnak nem
tárgya, hogy az eurócsatlakozás dátumát
rögzítse" - válaszolta Katona Tamás arra az
újságírói kérdésre, hogy a kiszivárgott
anyagból az olvasható ki, hogy az állam-

Ingyenes étkeztetés
jár a kicsiknek

BUDAPEST (MTI)

A tanévkezdés kapcsán fontos
törekvés a hátrányos helyzetű tanulók és családjaik megkülönböztetett támogatása, az esélyegyenlőség biztosítása. Ingyenes
étkezést kapnak a bölcsődében
ellátott, az óvodai étkezésben
résztvevő, az általános iskola
1-4 .„osztályába járó és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók. Az
átalakított
családtámogatási
rendszernek köszönhetően 2006
januárjától a tavalyinál átlagosan 84 százalékkal több pénzt
kapnak a gyermekesek.
A három- és többgyermekes
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IJASZ SZAKOSZTALY
SZEGED www.utc.hu

családok adókedvezménye részben az idén is megmaradt, a kedvezmény mértéke gyermekenként havi 4000 forint azoknál,
akiknek az éves jövedelme nem
haladja meg a hatmillió forintot.
A négy és több gyermekes családok esetében a jövedelemhatár
gyermekenként 500 ezer forinttal emelkedik, de a nyolcmillió
forintot nem haladhatja meg.
A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre
jogosultaknak
2005-höz képest kedvezően változtak az igénybevétel feltételei.
Az idén azok jogosultak a támogatásra, akiknek a családjában az
egy főre eső havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum (2006-ban 25 ezer
800 forint) 110 százalékát, vagyis 28 ezer 380 forintot, és az a
szülő is jogosidt támogatásra,
aki egyedül neveli gyermekét, illetve ha gyermeke tartósan beteg
vagy fogyatékos.

i L ^ á * :
A ZEPTER International,
a szegedi 35. Felnőtt Síkvízi
Kajak-Kenu Világbajnokság
szponzora szeretettel várja
Önt a szegedi
VB szponzorfaluban
2006 augusztus 17-20. között.
Látogasson el
a ZEPTER International sátrába,
ahol fantasztikus

meglepetésekkel és
tombolával
kedveskedünk Önnek!

48 órás íjászat

UTC SPORTTELEP
SZEGED, KERTÉSZ U. 3.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Támogatónk: íjászmester ijászbolt
Szeged. Tisza Lajos krt. 57.

A kiszivárgott konvergenciaprogram tervezete alapján csak rövid távon látható a stabilitás eléréséhez
vezető út, és hiányzik a középtávú megoldás az MTI által pénteken megkérdezett elemzők szerint. A
tegnapi napilapokban, illetve az Index internetes hírportálon megjelent - mint írják, a miniszterelnök
környezetéből kikerült - dokumentum alapján Magyarország 2009-ig biztosan nem teljesíti az euróbevezetés kritériumait.
Nyeste Orsolya, az Erste Befektetési Bank elemzője szerint pozitívum, hogy a következő két évre
reális mutatókat közöl a tervezet, középtávon azonban „homályba vesznek a részletek". Az, hogy reális számok jelentek meg a programtervezetben, javíthatja a kormány hitelességét, az azonban, hogy
nem derül ki világosan, mikor tud az ország az ERM II. árfolyamrendszerhez csatlakozni, további bizonytalanságot okoz. A piacok negatívan reagáltak a megjelent tervezetre.

Barcza György, az ING Bank elemzője úgy vélte, nem biztos, hogy nagy hiba volt kihagyni a tervezetből a csatlakozás konkrét céldátumát, és inkább az oda vezető út részleteit meghatározni. Hozzátette: az euró bevezetés dátumának meghatározása azonban korlátot szabhatna a következő választási kampány ígérgetéseinek. Szerinte a tervezet alapján az látszik, hogy a kormány a radikális helyett ismét a mérsékelt átalakítást választotta.
Hegedűs Csaba, az Inter-Európa Bank elemzője szerint azzal, hogy kiszivárogtatták ezt a tervezetet, a kormányzat a piacot kívánta tesztelni. A sajtóban megjelent dokumentum szerint a gazdasági
növekedés drasztikus csökkenésével, 2008-ig növekvő államadóssággal, valamint a reálbér és a lakossági fogyasztás csökkenésével számol a kormány a konvergenciatervben.

adósság 70 százalékos mértéke miatt
2014-re tolódhat ki az euró bevezetése.
Az államadósságra vonatkozó maastrichti
kritérium értelmében az adósság nem haladhatja meg a GDP 60 százalékát. „Nem ismerem a mai lapokban közölt konvergenciaprogram-munkaanyagot, ugyanakkor vitat-

Budapesten eltemették a múlt heti tragédia harmadik áldozatát

Végső búcsú a tűzoltó hadnagytól
Tűzoltói tiszteletadással, mintegy másfélezer ember részvételével vettek végső búcsút pénteken
a Farkasréti temetőben Horváth
Ákos tűzoltó hadnagytól, aki két
társával a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem K
épületének pincéjében lévő lőtéren múlt kedden keletkezett tűz
oltása közben halt hősi halált.
BUDAPEST (MTI)

A hadnagyot utolsó útjára családján, barátain kívül az ország különböző pontjairól érkezett több
száz bajtársa kísérte el. Ravatalánál kegyeleti őrséget állt Újhelyi
István, szegedi országgyűlési képviselő, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára és Demszky Gábor főpolgármester is.
A ravatalnál a bajtársak alkottak díszőrséget. A hadnagy hamvait tartalmazó urnát öt tűzoltó
vigyázta. Egy tűzoltó tiszt piros
bársonypárnán az elhunyt tűzoltó utolsó bevetésekor viselt sisakját, egy másik pedig fekete keretbe foglalt arcképét tartotta,
míg egy harmadik társuk a hősi
halott fejfáját tartotta az urna
mögött.
A római katolikus szertartást

követően Demszky Gábor beszé-

UTC
Augusztus 18-án 16 órától
augusztus 20-án 16 óráig
48 Órás pályaíjászatot rendezünk.

TISZTABBAN LATNAK A SZAKÉRTŐK

hatatlan, hogy ha a GDP lassabban nő, mint
az államháztartás hiánya, akkor a következő
években a GDP-arányos államadósság is nő"
- fűzte hozzá.
Katona Tamás elmondta: az eurózóna
GDP-arányos adósságállományának átlaga
72 százalék felett van, a követelmény az,
hogy az adósságállomány csökkenő tendenciát mutasson.
A FIDESZ KERDEZ
A jövő héten társadalmi vitára bocsátandó
- A Fidesz választ vár Gyurcsány Ferenctől arra, hogy valóban azt tervezi-e a kormány, amit a sajtóban megje- konvergenciaprogramot tegnap megvitatta a
lent konvergenciaprogram tartalmaz - mondta Varga Mihály, az ellenzéki párt alelnöke pénteki sajtótájékoztakonvergenciatanács, amelynek ülésén megtóján reagálva arra, hogy több lap és internetes hírportál is nyilvánosságra hozta a program munkaanyagát.
jelent a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető
Jól látjuk-e, hogy nem felzárkózási program, hanem egy „lemaradási, leszakadási program" készül - tette fel
igazgatója és az Állami Számvevőszék elnöke
a kérdést a Fidesz gazdasági kabinetvezetője, aki szerint, amennyiben a sajtóban megjelent számok Igazak,
is - jelezte az államtitkár, hozzátéve, hogy a
akkor Magyarország nemhogy a 2010-es, hanem a 2012-es euróbevezetési dátumról is lemondhat.
program augusztus végén válik véglegessé.

Iskolakezdési kedvezmények 2006

A kormány az idén is számos
olyan támogatást nyújt a családoknak, amellyel az iskolakezdés terheit enyhíti - áll a
Kormányszóvivői Iroda tegnapi
közleményében.

SZOMBAT, 2006. AtJGUSZTUS 19.
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MEGSZÓLALTAK A SZIRÉNÁK
H|

Amikor a hadnagy hamvait a Farkasréti temető urnasírjában örök
nyugalomra helyezték, a temetőben megszólaltak a tűzoltó- és
rendőrautók szirénái. A temetés
kezdetének időpontjában Magyarország összes tűzoltó állomáshelyen szirénaszó mellett egyperces
vigyázzállással emlékeztek meg a
hősi halált halt tűzoltóról.

Tűzoltók viszik Horváth Ákos sisakját és fényképét a Farkasréti temetőben
dében úgy fogalmazott: olyan
tragédia történt, amely az egész
fővárost megrázta; három bátor
lánglovagot veszítettünk el, a három hős tűzoltó nevét az egész
ország örökre megtanulta. A főpolgármester azt mondta: „a tűzoltók a mindennapok hősei, naponta bebizonyítják, hogy méltóak mindannyiunk megbecsülésére, t i s z t e l e t é r e , m e r t a s z ó szo-

ros értelmében tűzbe mennek értünk".
Tatár Attila, az OKF főigazgatója úgy fogalmazott: a virág az élet
jele, de a néma urna jelenti a valóságot. Elődeink munkájára emlékezve hajlamosak vagyunk elhinni, hogy a modern technikával az
ember ősi ellenségét, a tüzet legyőzhetjük - mondta az altábornagy, hozzátéve, egy egyszerűnek
tűnő feladat megoldására indult
Horváth Ákos bajtársaival együtt,
de a tragédia mégis bekövetke-

Fotó: MTI/Kollányi Péter

CSAK A SISAK MARADT
Amikor a mintegy másfél órás szertartás végén Bende Péter Újhelyi István
államtitkárral és Demszky Gábor főpolgármesterrel együtt átnyújtotta Horváth Ákos végzetes bevetésének éjszakáján viselt sisakját a szülőknek, ők
könnyeikkel küszködve többször megcsókolták azt.
Reppman Károly tűzoltó hadnagytól a váli római katolikus temetőben
szombaton vettek végső búcsút, Pintér Gábort pedig szerdán a rákospalotai temetőben helyezték örök nyugalomra.

zett. A főigazgató Horváth Ákos
ravatalánál ígéretet tett arra, hogy
a baleset legapróbb részleteit is kiderítik, hogy soha ne fordulhasson elő ilyen tragédia.
Bende Péter fővárosi tűzoltó
parancsnok azt mondta: augusztus nyolcadika örökre bevésődött
a tűzoltóság történelmébe, mert
ilyen súlyos tragédia még soha
nem következett be. A vezérőrnagy felidézte a végzetes beavatkozást, amelyben az 1982. febru-

ár 17-én született Horváth Ákos
az elsők között hatolt be az igen
veszélyes kárhelyre, és az esküjéhez híven vállalt feladatának teljesítése közben életét vesztette.
Beszéde végén felidézte Horváth
Ákos azon mondatát, melyet kiképzőparancsnokának mondott
csaknem egy évvel ezelőtt: „meglátja parancsnok úr, egyszer még
büszke lesz rám!" Mi mindanynyian büszkék vagyunk rád,
Ákos - mondta a vezérőrnagy.
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„Alányom elrablója csak úgy kisétálhatott a börtönből!"

Államalapításaink

A Farkas Helga-ügyben
elítélt Jokó kiszabadult

FARKAS CSABA
Ha államiságunkat
ünnepeljük,
mindig a Szent István-i magyar államról beszélünk-, nem véletlenül esik az ünnep István
napjára. Pedig a Szent István-i magyar állam - amelyből e
mostani is adódik - voltaképpen a második magyar állam. Volt
egy első is, ami még a 850-es években jött létre, a délkelet-európai sztyeppéken.
Kristó Gyula szegedi történész írja, a magyar államalapítás legfontosabb sajátossága, európai
kuriozitása az, hogy kétszer történt meg. És kétféle hatásra: az első magyar állam akkor keletkezett,
mikor még a kazár
birodalom
tőszomszédságában
éltek a magyarok - a második
pedig,
Szent István állama, már itt, a Kárpát-medencében,
német ihletésre: szomszédságunkban
akkor a németség volt a meghatározó erő. Nem igazán annyira belső fejlődés
eredményeképpen jött létre a magyar állam, azaz jöttek létre a magyar államok, hanem a fejlettebb minták, az azokat képviselő
államok
segítségével. Kétszer kezdtünk bele az államalapításba,
mindenütt úgy, ahogyan az adott körülmények
között a legcélszerűbb volt. A kazár kagán Levedinek, a magyar
törzsszövetség
fejének, „nagy híre és nemzetségének
fénye miatt, hogy tőle
gyermeket szüljön", nemes kazár nőt adott feleségül - mint
egy forrás írja. Szent István felesége pedig a bajor Gizella lett.
Gizella királyné személyesítette
meg a kapcsolatot a magyarság és a nyugati, keresztény kultúrkör között, mely később a
világ vezető kultúrkörévé
vált - bár erre akkor még nem sok
jel mutatott -, és amelynek azóta is részei vagyunk. E kultúrkör meghatározó
tagja, mondhatni
esszenciája az Európai
Unió, mely a francia-német
- sok évszázados rivalizálás utáni
- megbékélés eredményeként
jött létre. E megbékélés
azért
következhetett
be, mert alapvetően egyik fél sem bírt egymással - nálunk, a mi környezetünkben
összetettebb
a helyzet.
Minden zsigerünk igazságért remeg, mégsem lehet igazságérzetünket
érvényesíteni.
Ugyanakkor
megérthetjük
némely
szomszédainkat
is: a csaknem ezeréves magyar függés után
mekkora elégtétel volt nekik Trianon, és most mennyire
kényelmetlenül
érzik magukat, hogy ezek után nem teljesen úgy
fog kinézni a világ: ők a győztesek, mi meg a legyőzöttek.
Egy
akolba kerülünk, meghaladta-haladja
a trianoni határokat az
idő.

Kiszabadult a Farkas Flelga-ügyben hat éve
tíz év fegyházbüntetésre ítélt Cs. József. A
férfit „személyi szabadság korlátozásában"
és zsarolásban mondták ki bűnösnek. Magyarországon akkor még a Btk. nem „ismerte" az emberrablást.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Legfelsőbb Bíróság hat éve - közvetett bizonyítékok alapján - tíz év fegyházbüntetésre
ítélte az orosházi Cs. Józsefet, akit barátai fokóként emlegettek. A bíróság bizonyítottnak
látta, hogy Cs. bűntársával, Juhász Benedekkel rabolta el az akkor 18 éves Farkas Helgát,
ők követeltek 500 ezer márkát a szegedi lány
szabadon bocsátásáért. Juhász nem állhatott
a bíróság elé, ugyanis akkor már halott volt.
Meggyilkolták, támadója fejbe lőtte.

1991. június 27.
Farkas Helgát 1991. június 27-én este,
Orosháza és Szeged között rabolták el. A
rendőrség szerint a bűncselekményt Cs. József és Juhász Benedek követte el. A két orosházi férfi megállította a tűzpiros Mazda gépkocsijával Orosházáról Szegedre tartó, őket
egyébként régóta jól ismerő lányt, és elrabolták. Az autót másnap reggel az algyői Tisza
hídtól nem messze találták meg.
Az emberrablók már 27-én este telefonáltak Helga Szegeden élő szüleinek. A suttogva
beszélő zsaroló 500 ezer márka - akkori árfolyamon számolva 25 millió forint - váltságdíjat követelt a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumba járó 18 éves lány szabadon bocsátásáért. A tettesek június 27. és 30. között még
tizenháromszor telefonáltak. Többször megállapodtak a pénz és a lány átadásában, ám a
találkozó mindannyiszor meghiúsult.
Június 30-a után megszakadt a kapcsolat
az emberrablók és a család között, a zsarolók
később már nem jelentkeztek.
A rendőrség kezdetben nem nagyon vette
komolyan az ügyet, valószínűleg n e m gondolták, hogy ilyen bűncselekmény Magyarországon megtörténhet. Sokáig azt hitték, az
ügy magától megoldódik, Farkas Helga napokon belül előkerül, hazasétál.
Az nyomozás évekig tartott. A nyomozók
több ezer bejelentést megvizsgáltak, több
száz tanút kihallgattak, ám közvetlen bizonyítékkal nem tudták alátámasztani, hogy
kik rabolták el a Deák gimnázium negyedikes diákját, hol tartották fogva, és azt sem,
hogy a lányt meggyilkolták.

Uri Geller is nyomozott
A Farkas család felkérésére Uri Geller, az
Angliában élő világhírű parafenomén is megpróbálta megoldani az ügyet, de több száz
magyar ingáshoz, jóshoz, kártyavetőhöz hasonlóan ő sem járt sikerrel.
A rendőrség közvetett bizonyítékok alapján
bizonyítottnak vélte, hogy Farkas Helgát Cs.
József és Juhász Benedek rabolta el, ők tartot-

ták fogva a lányt egy orosházi garázsban, és

Helga elrablása után a szülők - lányuk fényképével és lakásuk telefonszámával - szórólapon kérték, hogy aki bármit tud, hívja fel őket telefonon. A szórólapon ez a fotó szerepelt
ők követeltek 500 ezer márkát a családtól.
Arra, hogy Farkas Helga gyilkosság áldozata
lett, máig nincs bizonyíték, holtteste nem
került elő.
Az ügyészség vádat emelt, az ügyben, kétszer a Csongrád Megyei Bíróság, majd többszöri fellebbezés után a Legfelsőbb Bíróság
hozott ítéletet. Juhász Benedeket 1995-ben
meggyilkolták, holttestét egy Orosháza melletti csatornában találták meg.
Az ügyészség Juhász meggyilkolásával is
Jokót vádolta. A vádirat szerint Cs. József
azért végzett bűntársával, hogy a férfi ne köthessen vádalkut, és ne vallhasson rá a Farkas
Helga ügyben. A vád egyik koronatanúja Juhász felesége volt, aki azt állította, férje többször mesélt neki Farkas Helga elrablásáról,
amit Cs.-vel együtt követtek el. A bíróság
nem találta megalapozottnak a vádat, Juhász
meggyilkolásáért Cs.-t nem ítélték el.
A büntetőper közvetett bizonyítékai között
szerepeltek azok a hangfelvételek, amelyek a
Farkas család és az emberrablók közötti beszélgetéseket rögzítették. Szakértők azonosították, pontosabban valószínűsítették, hogy
a telefonáló Cs. József volt.
Cs. Józsefet 2 0 0 0 n o v e m b e r é b e n társtet-

tességben elkövetett

személyi

szabadság

megsértése és zsarolás bűntettében mondta
ki bűnösnek a bíróság. 1991-ben a Btk.-ban
még n e m szerepelt az emberrablás. Cs.
azért szabadulhatott jóval korábban, mert jó
magaviselete miatt a fegyházbüntetést börtönre változtatták, büntetését pedig harmadolták.

Farkas Imre: Érthetetlen ez a világ
Farkas Helga szüleit rettenetesen felkavarta, hogy lányuk elrablója és szerintük feltételezett gyilkosa kiszabadult. Farkas Imre az elmúlt években visszatérően hangoztatta, ha a
bíróság bizonyítottnak vélte, hogy Jokó és
bűntársa rabolta el Helgát, ők voltak a zsarolók, akkor miért nem ítélték el gyilkosság miatt, hiszen szerinte rajtuk kívül más nem végezhetett a lányukkal.
- Borzasztóan zaklatott vagyok! A lányom
elrablója csak úgy kisétálhatott a börtönből,
fő magaviselete miatt még a büntetését sem
kellett letöltenie. Érthetetlen ez a világ. Mindent el fogok követni, hogy bizonyítékokat
szerezve alátámasszam, a lányom gyilkosát
engedték ki - mondta Farkas Imre.
Cs. József kiszabadulása után nyomtalanul
eltűnt. Információink szerint külföldre utazott, jelenleg a horvát tengerparton nyaral.

A Csillagban huszonkét, Nagyfán minden fogva tartottat ellenőriznek

Bérrabokat keresnek Szegeden is
Álelítélt ült börtönben egy évig
a valódi helyett Kecskeméten.
Az esetre a napokban derült
fény. Az ügy után azonnali vizsgálatot rendelt el az országos
parancsnok, Szegeden tegnap
kezdtek neki.
A napokban derült ki, hogy egy
férfi - hamis személyi igazolvánnyal - más helyett vonult
börtönbe Kecskeméten. A megdöbbentő eset után a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szigorú vizsgálatot
rendelt el minden önként bevonult rabnál az ország minden
börtönében, fegyintézetében.
A Csillagban - azaz a Szegedi
Fegyház és Börtönben - illetve a
Dorozsmai úti börtönkomplexumban tegnap láttak neki a
vizsgálatoknak. Csapó
József,
dandártábornok, a Csillag parancsnoka elmondta: Szegeden
összesen huszonkét fogva tartottra vonatkozik az utasítás. A
személyazonosság biztos megállapítása azonban nem egyszerű:

ehhez meg kell keresniük a rendőrséget, mert a jelenlegi törvények szerint nincs lehetőség arra, hogy a büntetés-végrehajtás
munkatársai is hozzáférjenek a
rendőrségi adatbázishoz. Az erre
vonatkozó jogszabály megalkotásakor ugyanis - a személyiségi
jogokra tekintettel - az volt a cél,
hogy aki őrzi a rabokat, az ne
vizsgálja a múltjukat, személyi
adataikat. A börtönbe önként bevonulóknál csak a személyi igazolványt vagy az útlevelet és a bírósági bevonulási papírt kérik, illetve kikérdezik a rabot. Az ok-

mányt viszont nem tudják összevetni a rendőrségi adatbázissal.
A parancsnok szerint a vizsgálattal pár napon belül végezhetnek. Bár megvan az elméleti lehetősége, hogy Szegeden is ülnek
„bérrabok", Csapó József szerint
nem valószínű, hogy egy több évtizedes szabadságvesztésre ítélt
ember helyett más ülje le a büntetést. A parancsnok szerint Szegeden n e m próbálkozott még
senki hamis igazolvánnyal más
helyett börtönbe vonulni. A fogva tartás napi költségét egyébként nagyjából hatezer forintra

VITÁZNÁK A JOGÁSZOK
A Csillag parancsnoka, Csapó József elmondta: a jogászok jelenleg is vitáznak róla, milyen bűncselekményt követ el az, aki más helyett önként
megy börtönbe. Elképzelhető, hogy közokirat-hamisításért vagy a hamis
irat felhasználásáért, esetleg bűnpártolásért ítélik el, míg a „bérlőnek" le
kell ülnie eredeti büntetését, és közokirat-hamisításért is kaphat pluszban
néhány évet. Mivel ilyen eset megítélésére nincs konkrét szabályozás a
büntető törvénykönyvben, a büntetőbírákra hárul a bűncselekmény jellegének megállapítása.

becsülte az intézet vezetője egy
rab esetében.
A megye másik börtönében, a
Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben nagyon ritka az önkéntes megjelenés: az elítélteket többnyire máshonnan
szállítják ide. Ezért aztán a küldő
fegyintézetekkel és a rendőrséggel közösen kell pár nap alatt ellenőrizni a személyazonosságát
- biztonsági okokból - mind a
négyszázötven nagyfai fogva tartottnak. Törzsök Tibor, őrnagy,
az intézet parancsnoka elmondta: a legmerészebb becslés szerint ott ülők negyede lehet „álelítélt". A parancsnok megjegyezte: a hamis személyi igazolványt
megtévesztő lehet. A hatóságokat félrevezetve akár maguk az
okmányirodák is kiállíthatnak
ilyet, csupán a fénykép másé,
mint akinek az adatait felhasználják. Ezért is lenne fontos,
hogy a rendőrségi adatbázist a
büntetés-végrehajtás is használhassa.
T.R.

Hogy tehát szomszédos országokban magyarellenes izék jelennek meg az interneten itt-amott - mintha nem
ugyanannak az uniónak a tagjai lennének, mint mi, illetve nem ugyanoda igyekeznének,
ahová mi már bekerültünk
-, nem csodaSzegények, mi mást csinálhatnának!
A virtuális
magyarölés
nagyságrendekkel
viselhetőbb, mint az igazi, s nekünk
annál
inkább azt kellene látnunk az unióban, ami: államunk
fönnmaradásának letéteményesét.
Persze, ez sem megy
könnyedén, annak idején a Habsburg birodalmat is nyűgnek éreztük az is volt -, ám nélküle mégsem szabadulhattunk
volna föl a
török iga alól. S az unió, ez a békés birodalom mennyire,
mennyire más! Nem viszi, hanem hozza a pénzt. Kivált, ha
hagyjuk, és ha nem ügyetlenkedjük
el, pitiáner belső széthúzás okán. Ha, mint államalapításainkkor,
követjük a fejlettebb
mintát, nem ügyetlenkedjük
el a konvergenciaprogramot
meg egyáltalán.
Nehogy még a végén egy harmadik államot is kelljen alapítanunk! Aligha örülne neki - sírjában forogna - Szent István.

A posta szerint ellopták, a rendőrség szerint nem

Aj ánlószelvényügy
kérdőjelekkel
Ajánlószelvényeket loptak el
egy postástól Szegeden. Az
ügyet nem hozták nyilvánosságra. A rendőrség a napokban
bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden, Móravároson, a Cserepes sori piac közelében a levélkézbesítő postástól elloptak
ajánlószelvényeket tartalmazó
borítékokat. Ez még augusztus
4-én történt, de az ügyet n e m
hozták nyilvánosságra. A posta
a lopásról tájékoztatta a helyi
választási irodát, egyúttal feljelentést tett a Szegedi Rendőrkapitányságon. A hivatal pár nap
múlva újabb levelet írt a rendőrségnek, amelyben már azt közölte, a levelek előkerültek, azokat kézbesítették, a feljelentést
visszavonják.
Harnos Csaba, a szegedi 1.
számú postahivatal vezetője elmondta, a lakók közül többen
körbevették a levélkézbesítőt.
Azt kérdezgették tőle, „hozott-e valamit". A postás keresgélt a küldemények között,
közben a lakótömbök szerint
összekötözött levelek közül egy
köteget, húsz borítékot, biciklijének csomagtartójára
tett,
amit egy Róza nevű nő ellopott.
A levelekben választási értesí-

ADATVEDELEM
Tóth Károly alkotmányjogász
szerint a lopással más törvénysértés is megvalósult, hiszen voltak, akik az előírt határidőre nem kaptak ajánlószelvényt. A szegedi egyetemi
oktató ugyanakkor megjegyezte, ha időközben pótolták a
dokumentumokat, akkor senkit nem ért hátrány.

tők és ajánlószelvények voltak.
A rendőrség levéltitok megsértése gyanúja miatt indított nyomozást.
- A leveleket két nappal később
önként visszaadta a tolvaj, valamennyit kézbesítettük - nyilatkozta lapunknak Harnos Csaba.
Bűncselekmény nem történt tájékoztatta lapunkat Tuczakov
Szilvána, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A helyi választási iroda vezetőjét, Mózes Ervint meglepte a
rendőrség döntése.
- A lopás tényét nem lehet vitatni. Az eset azonban további
törvénysértéseket is felvet, például az érintettek a törvény által
előírt napig nem kaphatták meg
a választással kapcsolatos dokumentumokat, valamint jogosulatlan adatkezelés is történt.
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Gobelin és
szőttes kiállítás nyílt az
ásotthalmi Petőfi Sándor
Művelődési Házban. A kiállítás
ma 13 és 20 óra között
látogatható. A rendezvényt az
Oktatási és Kulturális
Minisztérium támogatja.
-Augusztus 20-án 10 órától
ünnepi szentmisét tartanak a
templomban. Az ünnepi műsor
16 órakor köszöntővel
kezdődik, majd a Tálentum
Művészeti Iskola növendékei
lépnek fel. A kenyéráldás után
következik az Ifjúsági
Egyesület és Önkormányzat
műsora. 17 órától a Parlandó
énekegyüttes lép fel, majd
átadják a kitüntetéseket.
Láthatják még Madarász
Zoltán bűvész és Wéber Tamás
humorista előadását. Lesz
tűzijáték és utcabál, zenél
Pipicz Dániel és
zenekara.

PUSZTASZER. Országos
szántóversenyt rendeznek ma a
Felszabadulás utca 29.-ben. A
versenyzők reggel nyolc órától
regisztráltathatják magukat a
helyszínen. A versenyt öt
kategóriában rendezik meg: 2-3
fejes ágyeke, 4-5-6 fejes ágyeke,
2-3 fejes váltva forgató eke, 4-5-6
fejes váltva forgató eke és fogatos
eke.
RÚZSA. Az önkormányzat
ünnepi megemlékezést tart
vasárnap 10 órától az
Alkotmány téri Szent
István-szobornál. 11 órától
szentmise és kenyérszentelés
lesz a templomban. 17 órától
nótaestet rendeznek az
Alkotmány téri szökőkútnál
(eső esetén a művelődési
házban).
SZEGED. Ma délelőtt a tarjáni
Zápor-tó környékére
takarításai akciót szervez a
segíteni kész lakók bevonásával
Beck Zoltán, a 4-es körzet
képviselője. 16 órától ugyanitt
a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt és a
Dobai Dezső vezette Független
Civil Fórum családi napjára
várják a takarításban
résztvevőket, a körzet lakosait,
az érdeklődőket és a
szimpatizánsokat. A
rendezvényen
gyerekprogramok, zenés
műsor szórakoztatja a
látogatókat.
ÚJSZENTIVÁN. Augusztus 11.
és 21. között a Tisza-Maros
Szög Kistérség Ifjúsági
Önkormányzat tagjainak
részvételével nemzetközi
ifjúsági találkozót tartanak
uniós támogatással. A program
részeként vasárnap az
újszentiváni sportpályán a
résztvevő öt ország - Málta,
Spanyolország, Lengyelország,
Litvánia és Magyarországesküvői hagyományalt és
szokásait mutatják be.
Köszöntőt mond Újhelyi István"
államtitkár és Talpai János
polgármester.

TŰKOR*

Folytatódik a szegedi
vártemplom feltárása
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Benkő otthonát vásárhelyi festmények

díszítik

Az Omega játszik
ma az Emlékpontnál
Bár az Omega harminc éve játszott a városban utoljára, Benkő
László, az együttes zeneszerzője-billentyűse több vásárhelyi emléket is őriz a közelmúltból. Itteni festők képei díszítik otthonát,
baráti kapcsolatot ápolt Fejér Csabával, Csikós Andrással, és
kíváncsi az Emlékpont múzeumra. Lapunknak elmondta: a ma esti
koncerten a régi slágerek mellett a szeptemberben megjelenő Égi
jel című lemezből is ízelítőt adnak a közönségnek.
- Igen, hallottam az Emlékpontról, s természetesen meg is
fogom nézni a múzeumot: kíváncsi vagyok rá - mondta. Azért
érdemes megnézni az ilyen kiállításokat, mert a 80-as évek elején senki sem gondolta, hogy
nemsokára összeomlik a rendszer, s a korabeli tárgyak és a beszámolók alapján igenis pontosan lehet érzékelni, mi a különbség akkor és most között.
A vásárhelyi koncertről elárulta, miután valóban régen jártak a
városban, ezért ez a fellépés nagyon fontos a számukra. A régi
nagy slágerek mellett a szeptember elején megjelenő, Égi jel:
Omega című új albumukból is
ízelítőt kapnak ma este a vásárhelyiek.

MUNKATÁRSUNKTÓL

KISTELEK. Szombathelyi Árpád
festőművész képeiből nyílik
jubileumi kiállítás a
rendezvényházban. A tárlatot
vasárnap 9 órakor Nagy Sándor
polgármester nyitja meg. A
kiállítás szeptember 16-áig
naponta 10 és 17 óra között
látogatható.
MÓRAHALOM. Az augusztus
20-i ünnepséget a régi
vásártéren rendezik. Reggel 8
órakor a fogatosok vonulnak
fel, majd amatőr fogathajtó
verseny kezdődik. 16 órától a
Bartók Béla utcai
gyermekligetben a 2003 júliusa
után született mórahalmi
gyerekeknek ültetnek fát.
18.30-kor kezdődik a házibuli a
rendezvényház udvarán. 19
órától kenyérlángost
kóstolhatnak a résztvevők. Az
utcabál hajnalig tart, zenél a
Kősava együttes.

MEGYEI

Előkerülhet a tizenharmadik századbeli templom
Helyreállítják az árvízi károkat, miközben folytatják is a szegedi Stefánián a középkori vártemplom
feltárását. Az ásatás jövőre fejeződik be.
A tiszai árvíz miatt több hónapos késéssel folytatódik középkori szegedi vártemplom feltárása. Az
idei év fordulópont az ásatás történetében, mert
most a főhajóját tárják fel a templomnak, amely az
ország valószínűleg egyik legnagyobb gótikus építménye volt. 1999 óta folyik a leletmentés, a tervszerű régészeti munka 2004-ben kezdődhetett. Három év alatt a szegedi és a megyei önkormányzat
támogatásával, valamint pályázati pénzekből öszszesen mintegy 20 millió forintot költöttek az ásatásra.
- Az árvíz okozta károkat helyreállítják, miközben az újabb ásatáson dolgoznak. A Móra-múzeum

Izgalmasnak ígérkezik a ma esti
vásárhelyi Omega-koncert: este
kilenckor az Emlékpont közelében lévő színpadon lép fel a magyar rock legendás zenekara. A
„régi csibészek" együtt régen jártak már a városban, az együttes
billentyűse, Benkő László, azonban jól ismeri ezt a vidéket és az
ittenieket.
- Mindig szívesen jövök Vásárhelyre, a közelmúltban is
jártam a környéken, s pont azt
figyeltem, hogy a főút négysávosítása hogyan változtatja
meg a környéket. De voltam
már filmfesztiválon is a városban, ahol a konferálás volt a
dolgom. Több kedves festőbarátom, ismerősöm
Vásárhelyen élt; Fejér
Csabával, Csikós Andrással a
rendszerváltás
után
találkozFestményugati kapuja
Fotó: Segesvári Csaba tam.
nyeket is őrzök
megbízásából tízfős brigád az egész templom terü- tőlük. A mártéletének több mint a felét, tehát a Stefánia és a ma lyi képzőművélátható vármaradvány közötti területet bontja ki - szeti tábort is istájékoztatott az ásatást vezető régész, Horváth Fe- merem - mondrenc tegnapi sajtótájékoztatóján. A munka jövőre ta lapunknak a
fejeződik be, kiássák a kerékpárút és a mostani ása- zeneszerző.
tás közötti keskeny sávot. Várható, hogy előkerül
Benkő László
az 1261 és 1280 között épült templom nyugati ka- szerint egy ilyen
puja.
koncert mindig
Fordulópontot jelent a régészek munkájában, egy fontos, meghogy a múlt év végén a Somogyi-könyvtár vezetője, hitt gesztus a köSzőkefalvi-Nagy Erzsébet eddig ismeretlen váralap- zönség, a rajonrajzot fedezett fel, ami a 18. század elején készült, gók felé. Arról is
és egyedülálló pontosságával segíti a falmaradvá- tudott, hogy a ványok rekonstrukcióját - emelte ki a Móra-múzeum sárhelyi koncertnek különleges Benkő László a legendás Omega zeneszermegbízott igazgatója.
helyszíne lesz.
Fotó.- Bertleff András
ző-billentyűse
D.T.

Mentesítő vonatok Hétszázezer kilót mozgatnak meg-Nem jelentették
Két napig repülnek
az ünnepen
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az állami ünnep alkalmából augusztus 20-án mentesítő vonatokat közlekedtet a MÁV. A budapesti tűzijátékról hazatérők
részére a Nyugati pályaudvarról 22 óra 45 perckor indul gyorsvonat Szegedre. A debreceni virágkarneválra augusztus 20-án
Szegedről hajnali 4 óra 5 perckor indul gyorsvonat. A vonathoz Szegeden csatlakozik a Hódmezővásárhelyről hajnali 3
óra 25 perckor induló vonat, ami a Népkert állomáson és Algyőn is megáll. Debrecenből vasárnap 15 óra 20 perckor indul
Szegedre gyorsvonat. A Szegedi Szabadtéri Játékokról augusztus 21-én hajnali 1 órakor indul gyorsvonat a Nyugati pályaudvarra, az előadásra szóló belépőjeggyel díjmentesen vehetik
igénybe az utasok.
A vasúttársaság ötvenszázalékos kedvezményes jegyet ad
Budapestre, a Szent Jobb-körmenetre utazóknak. Az alkalmi
menettérti jegy kizárólag másodosztályra érvényes, aki első
osztályon kíván utazni - megteheti, de különbözeti díjat kell
fizetnie. A kedvezményes jegy mától hétfő éjfélig érvényes.
Visszautazás előtt nem kell a rendezvény helyszínén lebélyegeztetni. Tavaly az augusztus 20-i ünnepi rendezvényekre
mintegy 150 ezren utaztak vonattal Budapestre.

a nyílvesszők az UTC-pályán
Negyvennyolc órán át lőnek egyfolytában célba az Újszegedi Torna Club
íjászai. Az újszegedi sportpályán családi programokkal és kispályás focikupával várják a kilátogatókat.

Nem dög: vágóhídi
hulladék szóródott
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nem döghús, és nem állati
tetemek hullottak csütörtökön Szegednél a 47-es útra
egy teherautóról, hanem vágóhídi hulladék szóródott el
- pontosította tegnapi információnkat Szabó Gábor, a
vásárhelyi ATEV Zrt. igazgatója.
Mint megírtuk, egy teherautó fékezett az elé kanyarodó kerékpáros miatt, és a
platón lévő konténer teteje
fölszakadt, s a rakomány

egy része az útra szóródott.
A fehérjét földolgozó gyár
vezetője hozzátette, kétségtelenül büdös volt, ami az
útra szóródott, de mégis
fontos a különbség: ezek állatorvos által ellenőrzött,
egészséges, vágóhídon levágott jószágok maradványai.
Szabó Gábor elmondta, az
ATEV-nek az esethez annyi
köze van, hogy a szállítmányt a Rekom-Bau Kft. teherautója vitte, s cége szerződéses kapcsolatban áll ezzel a kft.-vel.

Guinness-rekordnak

Feszülnek az íjak

Fotó: Segesvári Csaba

Hat évvel ezelőtt, tizennégy taggal alakult meg az Újszegedi Torna Club
íjász szakosztálya - tagjaik száma mára elérte a százhúsz főt. A lelkes íjászok tavaly nyáron nonstop huszonnégy órás íjászatot tartottak az újszegedi sportpályán, akik most ennél is
tovább mennek. Megszakítás nélkül,
két napon át lövöldöznek majd.
Tegnap délután öt órától a klub apraja-nagyja sorakozott fel a Kertész
utcai sportpályán felállított négy lőállásban, hogy óránkénti váltásban
egyenként száz lövést adjanak le egy
nyolcvan centis lőtáblára. Terveik
szerint egy lőállásból minden órában száz lövést adnak le - a holnap
délután öt óráig tartó rekordkísérlet
alatt 19 ezer 200 nyílvessző suhan
majd a levegőben. A nagyjából tizennyolc kilós súlyok emelgetésének
megfelelő íj felhúzás miatt közel hétszázezer kilogrammot mozgatnak
meg a két nap alatt. - Nem jelentettük be Guinness-rekordként a kísérletet, őszintén szólva azt sem tudom
próbálkozott-e már valaki hasonló
jellegű dologgal. Magunknak szeretnénk bebizonyítani, hogy amit vállaltunk, azt meg tudjuk csinálni mondta Varga Zoltán szakosztályvezető.
A nyílzuhatagot színes programok
kísérik: a kilátogatókat ma játszóház,
kispályás focikupa várja. Az érdeklődök kipróbálhatják az íjászmesterség
művészetét is.
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Díszbe öltözött
a Belvárosi híd

Victor Hugó, Kelemen, Kölcsey utca - hétfőtől lezárva

Az államalapítás ünnepe előtt két nappal, tegnap adták át a megújult
Belvárosi hidat. A graffitiktől megszabadított híd teljes átfestése 13
millió forintba került. Továbbá 10-10 zászlót helyeztek el a híd mindkét oldalán. Mindezt Solymos László alpolgármestert mondta el tegnap a hídnál tartott sajtótájékoztatón. A magyar, az európai uniós és
a szegedi lobogó nemcsak augusztus 20-a alkalmából, hanem a következő állami ünnepeken is lobog majd a Tisza felett. A zászlókra és
kihelyezésükre 800 ezer forintot költött a szegedi önkormányzat. A
híd két végén textilcsíkon olvasható: Szeged Európa-díjas várossá
vált, ebben az esztendőben ugyanis a Tisza-parti város nyerte el az
Európa Tanács legrangosabb kitüntetését.

Veszélyben vannak
a betegek-véli a Fidesz
Molnár Lajos egészségügyi miniszter megszegte hippokratészi
esküjét, amikor feláldozta hivatását pártpolitikai célokért - jelentette ki Nógrádi Zoltán. A fideszes
országgyűlési képviselő és Oláh
János, a párt szegedi polgármesterjelöltje tegnap a gyermekklinikánál beszélt az egészségügy reformjáról. Szegeden a megszorítá-

sok 1 milliárd forintot vonhatnak
ki az egészségügyi ellátásból hangzott el. - Tíz-tizennégy napot
kell várni egyes vizsgálatokra. Ez
életveszélybe sodorhatja a betegeket - mondta Oláh János. Botka
László polgármester rózsaszín
biopolisz álmokat kerget, miközben emberéletek forognak kockán
- fogalmazott.

Magánlakás kiadó!
Ha sokalljuk a szállodák és a panziók árait, viszont igényeink
nagyobbak, m i n t hogy egy kollégiumban vagy kempingben hajtsuk
álomra fejünket, az úgynevezett fizetővendég-szolgálatot vehetjük
igénybe. Az IBUSZ irodáiban fényképes lista alapján válogathatnak a turisták a kiadó magánlakások között.

Pályafelújítás Szegeden
Hétfőtől lezárják a Kelemen utcát, az l-es
villamos helyett egy szakaszon pótlóbusz
jár. Villamos a rókusi pályaudvartól csak a
Széchenyi térig közlekedik, az Anna-kúttól
az 1V-8 jelű busz megy a nagyállomás felé.
Az autósoknak is kerülniük kell.

FORGALOMELTERELES A B E L V A R O S B A N
Augusztus 21-31 -éig
TESCO ÁRUHÁZ
JL
FELÉ

Néhány héttel ezelőtt az Anna-kúti csomópontot kellett elkerülni, hétfőtől pedig az
Aradi vértanúk tere környékén lesz újabb forgalomkorlátozás. A villamossíneket egész évben folyamatosan javítják. Ennek több oka is
van: egyrészt a sínek helyenként 8-10 centimétert is süllyedtek,- másrészt a téli fagyban,
a vágányok melletti burkoló elemek felemelkedtek. A leglátványosabb példa erre a Kelemen utca, ahol az autós akár defektet is kaphat, ha a kerék olyan szögben kapja el a sín
melletti betonlapot. Nem csak a kocsikban
okoz kárt az ilyen úthiba, hanem a villamosokban is. - A városban a Kelemen utcai szakasz a legkritikusabb pont, a Szegedi Közlekedési Társaság március óta tervezi a rendbetételét - mondja Elek István az SZKT infrastruktúra főmérnöke. A karbantartás azért
csúszott ennyit, mert mindig közbejött valami: tavasszal az árvíz, majd a rakpart lezárása, Anna-kúti felújítás, szabadtéri játékok,
most pedig a vébé. Hétfőtől 40 ember három
műszakban, éjjel-nappal dolgozik, hogy minél előbb visszahelyezhessék a 240 burkoló
panelt. A munkálatok majdnem tízmillió forintba kerülnek. így ezután a villamosok és
az autók is egyenletes úton, az eddiginél lendületesebb tempóban közlekedhetnek.

Ha félünk az albérlőtől, hogy fizetés nélkül távozik, esetleg csak néhány hónapra szeretnénk kiadni lakásunkat vagy annak egyik szobáját, egyszerűen kipróbálhatjuk a háziúr vagy házinéni szerepét. Ehhez
nem kell mást tenni, mint felkeresni a legközelebbi IBUSZ-irodát,
ahol jelezhetjük: turistákat szeretnénk fogadni ingatlanunkban.
Gál Sándor, az IBUSZ üzletági igazgatója elmondta, egy éjszakáért akár
tizenötezer forint is ütheti a tulajdonos markát. Ez a felső ár, jellemzően
hétezer forintot kell fizetni egy magánház szobájáért. - A szerződést egy
helyszíni szemle előzi meg. Felmérjük, hol van az ingatlan, milyen szolgáltatások érhetők el. A legtöbb esetben fényképet is készítünk a kiadásra
szánt szobákról. Ha mindent rendben találunk, egy olyan árat ajánlunk a
tulajdonosnak, amit szerintünk elkérhet a turistától. A végső szót természetesen előbbi mondja ki - magyarázta Gál Sándor.
Az IBUSZ-nak a közvetítésért a végösszegből tíz százalék jár, a nyereségből pedig adózni is kell. Ezért az emberek kiskapukat próbálnak találni. Hogy elkerüljék az adózást, saját szakállukra hirdetik meg lakásukat, szobáikat a turistaszezonban. A szegedi hirdetőújságban is több
ilyen hirdetéssel találkoztunk. Egy női hang telefonon készséggel tájékoztatott minket akár néhány napra is kivehető szobájának áráról.
Megerősített abban is, hogy valóban magánházról, és nem panzióról
van szó. Miután azonban felfedtük kilétünket, egy „viszonthallásra"
mondattal csapta le telefonját. - Akik nem szerződésszerűen végzik ezt
a tevékenységet, adózatlan jövedelemre tesznek szert. Ez pedig törvénysértés - világosított fel az üzletági igazgató.

- Azért is kritikusabb ez a karbantartás,
mint az eddigiek, mert ez az útszakasz szűkösebb a többinél. Míg az Anna-kútnál és a
Boldogasszony sugárúton a munkálatok csak
részben akadályozták a közlekedést, itt elkerülhetetlen a Kelemen utca, Viktor Hugó utca és a Kölcsey utca teljes lezárása - magyarázza a főmérnök. Az autósok jobban járnak,
ha a kiskörút vagy a rakpart felől közelítik
meg a belvárost.
A tömegközlekedésben is változásokra kell
számítani. Az l-es villamos csak a rókusi pályaudvar és a Széchenyi tér között közlekedik. Az Anna-kúttól, illetve a Széchenyi tér-

RAKPART:
FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁS
Hétfőtől félpályás útlezárás lesz a szegedi
alsó rakparton, a Huszár Mátyás-emléktábla és a múzeum előtti lejáró közötti területen, a partfal-helyreállítási munkák miatt. A korlátozás nem tart sokáig, a halfesztiválra már teljes szélességében a fogadhatja majd a forgalmat a rakpart.

K. G. G.
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DM q i a t i k a

tői a 1 V-8-as jelzésű busz megy tovább az Indóház térig. Tekintettel arra, hogy a busz sem
mehet be a Kelemen utcába, ezért az Aradi
vértanúk terén található megállót áthelyezik.
A nagyállomás felé a Ságvári Gimnázium
előtt szállhatnak fel, visszafelé pedig a nagyáruház mögött lesz egy ideiglenes megálló.
A nagyállomás felé tartó lV-8-as busz az
Anna-kútnál pont a villamosmegállóban áll
meg, míg a Széchenyi téren sétálni kell néhány száz métert a buszmegállóig. Aki az
1 -es vonalon utazik, annak elég egy menetjegyet váltania, viszont átszálláskor a másik oldalát is ki kell lyukasztania. - Mivel a 8-as

busz útvonalának meghosszabbításával pótoljuk a villamost, ezért az 1 V-8-as a nagyállomás felé haladva nem áll meg a Centrumnál és a Kálvin téren - hívja fel a figyelmet
Sándor Alexandra az SZKT diszpécsere.
A gyalogosok a Kelemen utcában csak az
egyik oldalon közlekedhetnek, mivel az egykori Hági étterem felőli járdát is lezárják. A
forgalomkorlátozás egy hétig - augusztus
21-étől augusztus 28-áig - tart. A felújítás
folytatásaként augusztus 29-31. között a Kelemen utca Kölcsey utca és Somogyi utca közötti szakaszán dolgoznak majd.
GY. N .

A Dóm téri órákra az építő 90 éves fia emlékezik

Lemezen is kiadták a zenélőóra játékát
Hetvenéves a jellegzetes szegedi zenélő
óra, a dóm toronyórái pedig hetvenöt éve
mérik az időt. A két látványosságról a
készítőjük, Csúry Ferenc órásmester fia
beszélt.

ÓRÁRÓL 0RÁRA
IH

Hetven évvel ezelőtt augusztus 10-én kezdett működni a D ó m téri a zenélőóra. Hét
évvel korábban Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, Szeged akkori képviselője találta ki, hogy felszerelnek egy bábokat mozgató zeneszerkezetet az egyetem kémiai
intézetének falára. A kivitelező - Rerrich
Béla építésszel egyeztetve - ki is hagyta
neki a fülkét a fogadalmi templommal
szemben. Megtervezték, hogy a harangjátékot játszó órát huszonegy, egyenként
1,3-1,5 méteres figura járja körbe. A középkori egyetemek jelképéhez megformázták többek között a rektor, a négy dékán, tizenkét hallgató és egy pedellus figuráját. Az óra számlapjára csillagképet festettek.
- Külföldről kértek ajánlatot kisharangokra. Amikor azonban vastag acélrudakkal megszólaltatták, kiderült, hogy az óra
hangjától semmit sem lehet hallani az
épületben - emlékezett vissza az óraszerkezetet végül Szegeden elkészítő órásmester, Csúry Ferenc fia. A ma kilencvenéves
Csúry László Budapesten él, és elmondta,
az apja által kiötlött áthidaló megoldást a
haranghangú
óraszerkezet
jelentette.
Nyolcperces dallamát hangszóró juttatta
ki a térre. A dallamokat Siklós Albert, a
fővárosi zeneművészeti főiskola igazgatója és Király-König Péter, a szegedi zenede
vezetője állította össze. Villanygramofon-

A hetvenéves D ó m téri zenélőóra

nal tíz lemezre játszották fel Németországban, és ezzel kötötte össze Csúry Ferenc a szobrokat és az óraművet. Egészen
a negyvenes évekig működött, sőt annyira

Fotó: Frank Yvette

közkedvelt nevezetessége volt a városnak,
hogy gramofonlemezeken és boroscímkéken népszerűsítették. Egy üveggel Csúry
László máig őriz otthonában. A gongrudas

Születésnapos a szegedi Dóm tér másik látványossága, az ország legnagyobb számlapú
órája a dóm két tornyában. 75 éve szerelték
fel az órákat, számlapjuk 4,3 méter átmérőjű,
mutatóik 2,7 Illetve 2,3 méter hosszúak. A toronyórák ugyancsak Csúry Ferenc munkáját
dicsérik.

harangjátékot városháza pincéjében tárolták a háború alatt, Csúry László még látta
a felszabadulás után. Később viszont eltűnt, és soha nem került elő az eredeti
szerkezet.
- A cégünket 1949 végén államosították,
és már a fővárosi óragyárban dolgoztam,
amikor 1958-ban felkérés érkezett, hogy állítsuk helyre a zenélőórát - mondta az idős
mester. Persze, az eredeti Gaudeamus igiturt, a Boldogasszony anyánkat, meg a Ballag már a vén diákot nem játszhatta az óra
politikai megfontolásból. Vaszy Viktor zeneszerzőt kérték fel tízperces új zene összeállítására, amelyet a Homoki Nagy István
Vadvízország című természetfilmjének zenéjéből írt át cselesztára.
1959-től, a szabadtéri újraindításától a
zenélő órát évekig csak a szabadtéri játékok idején működtették. Ennyi idő elég
volt, hogy beszokjanak a galambok, és
tönkretegyék a szerkezetet. 1995-ben a fővárosi Konkoly József újította fel és modernizálta Csúry László útmutatásai alapján, és ő felügyeli azóta is. A dallam ismét
az eredeti Siklós-féle, de már csupán négy
és fél percig szól.
DOMBAI TÜNDE

HORVÁTH DEZSŐ DÍJA
Apák helyett - állam című
szociográfiájával kollégánk,
Horváth Dezső író, újságíró
nyerte el Balmazújváros
önkormányzatának Veres
Péter-díját. A miskolci
Felsőmagyarország Kiadó
gondozásában hamarosan
megjelenő kötet a tiszadobi
gyermekvárosról szól.
KABARÉ A SZIN-EN
Három napon át hat humorista
áll mikrofon és közönség elé a
Szegedi Ifjúsági Napokon. A
port.hu sátorban tehetséges,
humorfesztivál-díjas fiatalok
szórakoztatják a nagyérdeműt. A
Godot Dumaszínházban fellép
Benk Dénes, Bödőcs Tibor,
Beliczai Balázs, Kovács András
Péter, Kiss Ádám és Kőhalmi
Zoltán.
FILMBANK
A KERESZTTÖLTÉS UTCÁBAN
Már Szegeden is működik az az
automata, amiből filmet
vehetünk ki. Az országban ez a
negyedik város, ahol napi 24
órában kölcsönözhetünk
DVD-ket. A regisztrációt
követően az egy évre szóló
mágneskártyát az ember feltölti
pénzzel, majd beüti a
PIN-kódját, és a böngészőn
mintegy ezer film közül
kiválasztja, amit nézni szeretne.
Ezután a gép kiadja a bejelölt
filmeket, amelyek a nap bármely
szakában kölcsönözhetők.
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Kétszáz kiló hús, több tízezer forintnyi zöldség és gyümölcs fogy hetente

KEDVENC HELYEM

Dzsadzsa, tücsök és patkány Mihály Illés:
a szegedi Klauzál tér
a vadasparki etetőtálban
M i a kedvenc helye? - kérdezz ü k Szeged és Csongrád megye
lakóitól, közszereplőktől és
n e m k ö z i s m e r t e m b e r e k t ő l is.
Városrészt, u t c á t , é p ü l e t e t ,
i n t é z m é n y t , kocsmát, parkot,
akár járdaszigetet is megjelölh e t n e k , de a választást meg
kell i n d o k o l n i . R e m é l j ü k , érdekességeket - személyeket és
helyeket - a j á n l h a t u n k így olvasóink figyelmébe, és a z t is,
hogy a m i k o r befejezzük, többet t u d u n k egymásról és a
helyről, ahol é l ü n k .

A selyemmajniok a legkényesebbek, a hiénák a „legigénytelenebbek" a Szegedi Vadasparkban - már ami étkezési szokásaikat
illeti. A gondozókkal t a r t o t t u n k az egyik
déli etetésen, így gyorsan világossá vált,
miért nem engedik a látogatóknak, hogy
mindenféle csemegét dobáljanak be az állatoknak.
Heti százezer forint - ennyit költ nagyjából a
Szegedi Vadaspark négyszáz állatának etetésére. A mázsányi zöldség és gyümölcs, valamint a különféle tápok mellett kétszáz kiló
hús is elfogy itt ennyi idő alatt. Kíváncsiak
voltunk, melyik állat mit és mennyit eszik,
ezért csatlakoztunk egy „ebédjárathoz", és
belekukkantottunk a gondosan feliratozott
ételes edényekbe.
Az állatgondozók 11 órakor már szorgosan
járták a kerekes kocsira felpakolt vödrökkel
és ételhordókkal a kifutókat, hiszen az etetés
majdhogynem egész napos elfoglaltságot jelent számukra. Vannak állatok - például a ragadozók
melyek csak kétnaponta esznek,
de olyanok is, melyek naponta háromszor.
Utóbbiak közé tartoznak például a majmok.
Náluk kezdtük az ebédosztást.
A vöröshasú makik már messziről kiszúrták a csemegékkel teli zsákot: lelkesen „röfögve" csimpaszkodtak a ketrec ajtaján, várva a finom falatokat. Ezek az állatok annyira
szelídek, hogy még gondozójuk kezéből is elfogadják a gyümölcsdarabokat. Tálkájukba
azonban nem csak ez került: a házilag összeállított menüben volt még főtt tojás, tészta,
napraforgómag és keksz is.
Kicsit odébb a teknősök gusztusos salátatálat kaptak: összeállítását még egy vendéglőben is megirigyelnék. Az előző napi maradékból kiderült, a répa nem igazán menő a
páncélosok körében, a salátalevelekre azonban szinte azonnal rábuktak.
A struccok, a h u s z á r m a j m o k és az antilopok - mivel együtt laknak - együtt kaptak
enni. Bár mindegyiküknek külön m e n ü t állítottak össze, gyakorlatilag a kis kolóniát
ez egy cseppet sem zavarta. Az antilopok a
struccokét, a struccok az antilopokét kezdték el enni, a nagy madarak azonban a majmok gyümölcséből is el-elcsentek néhány
darabot.
Miközben az egyik gondozó egy adag csirkével a (osszák felé vette az irányt, a másik
pedig tovább tolta a kis kocsit, melyen még
több adag állati ebéd - egyik tetején egy hatalmas patkánnyal - volt, arról beszélgettünk
Veprik Róbert megbízott igazgatóval, menynyire fontos az állatok megfelelő takarmányozása.
- Sok faj nagyon érzékeny arra, mit kap
enni. Ha nem megfelelő összetételű a ta-

A kedvenc helyem a belváros és
azon belül is a Klauzál tér - meséli Mihály Illés a Szeged és Térsége Turisztikai Szolgáltató Kht.
ügyvezetője.
- Számomra az egész város egy
jól megkomponált mű, amiről
csak csodálattal tudok beszélni.
A felújított belvárosi épületek, a
gondosan rendezett környezet, a
nyüzsgő emberek a sétálóutcán,
ezek teszik Szegedet igazi európai nagyvárossá. N e m telik el
úgy nap, hogy ne sétáljak keresztül a Klauzál téren. Nappal is és
este is, egyedül vagy családdal,
barátokkal, vendégeimmel mindig szívesen leülünk ott. Ha étterembe vagy cukrászdába kívánunk beülni, választhatunk is,
hiszen egymáshoz közeli helyeken kiváló fagyikat és ételeket fogyaszthatunk.
Nemcsak a mai mediterrán
hangulat ragad magával, haFotó: Frank Yvette nem mindig eszembe jutnak a
régmúlt emlékei, a nagy törté-

A vöröshasú makik gondozóik kezéből is elfogadják a gyümölcsdarabokat
karmány, akár el is pusztulhatnak - mondta a szakember. Példaként említette a selyemmajmokat, melyek táplálása a legkényesebb feladat. A „dzsadzsában" - ahogy a
gondozók egymás közt hívják a kismajmok
reggelijét, a bébitápszertől kezdve a tejpótlón át a mézig minden van. A déli gyümölcskoktél u t á n este tojásba áztatott kenyeret, túrót, vagy éppen tücsköt, sáskát
kapnak.
- A hópárducok táplálására is nagyon oda
kell figyelni - mondta Veprik Róbert. - Ha
egy húscafat a ketrecükben marad és romlásnak indul, el is pusztulhatnak tőle. A legkevésbé igényesek, a hiénák viszont bármilyen
állat húsát szívesen megeszik. A nagy, vastag
csontok pedig kifejezetten jutalomfalatnak
számítanak számukra.
TÍMÁR KRISZTA
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ALLaMaLapT
íás ünnepe
Szeged, Huszár Mátyás rakpart

2 0 0 6 . augusztus 19.
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14:00
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18:00

Andy Dance School
táncbemutató
Gőzerő koncert
Útközband

2 0 0 6 . augusztus 2 0 .
11:00
12:00-19:00

Veres Zoltán műrepülő
Európa-bajnok
bemutatója

Szeged Táncegyüttes
műsora

15 00

Hetedhét együttes
világzenei koncert

18:00

Szirtes Edina (Moe) koncert

Q
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Pumpkins Rock and Billy
koncert

20:00

KFT koncert

22:00

Blues Brothers Show

Szeged Határőrség
bemutatkozója

13>-0

,

koncert

Via Stellis Zenekar koncert

A Kajak-Kenu VB
győzteseinek köszöntése

GY.N.

MINŐSÉGI AZ INGYENETEl IS
A vadaspark rengeteg adományt kap cégektől és
magánszemélyektől egyaránt. Az egyik hipermarket szinte napi rendszerességgel szállítja a már
nem megfelelő esztétikai látványt nyújtó zöldségeket és gyümölcsöket, de a nagybani piacról is
ide hozzák az eladatlan terményt. A húsokat vágóhidakról vásárolja a park - olyan darabokat,
melyeket rosszul vágott a gép, így nem lehet eladni. Néha pedig magángazdáktól is érkezik felajánlás: ha egy lovat, marhát vagy disznót valami
miatt le kell vágni. Minden takarmányozásra
szánt adományra igaz: csak minőségi árut vesz
át a vadaspark. Olyat, ami akár emberi fogyasztásra is alkalmas lenne. Ami csak kicsit is gyanús
vagy bizonytalan eredetű, nem kerülhet az állatok elé.

,_

SZŐREG ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
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nelmi pillanatok. Idegenvezetőként dolgoztam, ezért is ism e r e m jól a környék történetét. A tér minden egyes épületének saját múltja van. Szerint e m sokan n e m is gondolnák,
ki mindenki fordult meg itt.
Például Kossuth Lajos egy éven
belül kétszer is - 1848-49-ben
- járt Szegeden, és a Klauzál téren mondott beszédet. De
ugyanilyen érdekes m o m e n t u m
volt a város életében Ferenc József 1857-es látogatása is.
A tér névadója, Klauzál Gábor
az első felelős magyar kormány
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi
minisztere
volt
1848-ban, később pedig ő képviselte Szegedet az országgyűlésben. Ezek a történetek külön-külön is figyelemreméltóak,
de ha belegondol az ember, hogy
azok, akiket csak történelemkönyvekből ismerünk, ott jártak
és éltek, ahol mi is nap mint
nap - szerintem ez nagyszerű
érzés.

Csatornabekötések finanszírozása lakosság részére!
Éves kamatláb 10%
THM 11,77%
Részletekről érdeklődjön kirendeltségeinkben!
Központ: 6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 4/b.
Telefon: 62/405-085

V A L A S Z O L J O N A Z ALABBI KERDESRE
majd a szolfanydatpltlr- kifője vKs/a c p W i W f ^
A helyes választ b e k ü l d ő k k ö z ö t t ' k i s o r s o l u n k

.QUAESTOR

80 db sportuszodai
BELÉPŐT és

www.qrt.hu
www.mmf.hu

egy 3 0 0 0 0 F t
é r t é k ű Quaestor
UTAZÁSI UTALVÁNYT*!

20:30

Zanzibar koncert

Nevezzen

21:15

Fáklyás vizi felvonulás

amellyel

22:10

Tűzijáték

napokban!

meg hármat

a közérdekű

a Cégregiszter

segítséget

MIÉRT FIZETNE KAMATAfjj

információk
nyújthat

közül,

a minden-

9

n é O / QUAESTOR
m £ s J / O ingatlan k
Befektetési alapok
tmtm.'

Állampapír
Válasszon modern megtakarítási formáinkból,
biztos helyen adómentesen' dolgozzon1
fszeptt.

Telefonszám:
22:30

RáttiÓHX

Volvox koncert

^ f c ,
ri"»K8;;

ArcndMvény
szervezője
a Szegedi Városkép Kft

igényelt belépő:

db

(Egy olvasó maximum 4 db jegyet igényelhet!)

Beküldési határidő: 2006. augusztus 28.
Clm: Délmagyarország Kiadó 6740 Szeged, Pf. 153.
A borítékra írja rá: Cégregiszter-fürdőzés
*Az utazási utalványok
2006. december 31 -ig válthatók be!
* ' ¥

minősül nyilvános ajánlattételnek,
és nem h
gatlau kötvény a PSZáF által 111/10 260/2001
számon i
t/tHStiagyott hivatalos tájékoztatójának
megismerését!
A KlhocsátásíTáJékoztató
megtekinthető
a QUAESTOR
fiókokban.
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,
cégregiszter
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Akár egy hónapot is várni kell a beszerelésre

Szezonban kelendő
a légkondicionáló
Néhány nap erejéig ismét viszszatért a kánikula. A meleget
egyre többen csak klímaberendezéssel tudják elviselni otthonukban. A gondosan kiválasztott légkondicionáló első hűvös
fuvallatára akár egy hónapot is
várhat a vásárló.
- Évek óta nem volt ekkora érdeklődés a klímaberendezésekre.
Annyi megrendelésünk van,
hogy a beszerelésre legalább három-négy hetet kell várnia a vásárlónak - mondja Tornyi Koppány. A Dél-Klíma Bt. ügyvezetője azt javasolja, az emberek ne
várják meg a következő nyarat a
klímavásárlással. Szezonon kívül sokkal több akcióval és alacsonyabb telepítési költséggel
juthatnak a klímákhoz. - Ne júliusban, augusztusban jusson
eszükbe, hogy milyen meleg van
a szobában - utal az ügyvezető a
klímavásárlási szokásokra.
A július elejétől tartó klímaőrületet jól példázza, hogy több
típusból teljesen kifogytak. Az
LG alap- és olcsóbb árkategóriás
készülékeiből csak a napokban
ígért újabb szállítmányt. Az ügyvezető szerint ez sem tántorítja
el az embereket a vásárlástól:
egyre nagyobb igény mutatkozik
a minőségi, energiatakarékos,
exkluzív formájú légkondik
iránt. Több olyan ügyfelük is
akadt, aki kétszázezer forintot
sem sajnált egy berendezésre.
- Sokszor a szükség is közreját-

szott a vásárlásban. Eddig leginkább pénztárcafüggő volt egy klímaberendezés megvásárlása, de
az idei nagy melegben az áruhiány miatt azt vitték az emberek,
ami éppen raktáron volt - erősítette meg a fentieket Hrivnák
András, az Alfa-Klíma Bt. tulajdonosa.
Szerelőikkel
reggel
nyolctól estig dolgoznak, de így
sem tudnak naponta két-három
klímánál többet felszerelni. Náluk kéthetes lenne a várakozási
idő, ha tőlük szeretnénk megvásárolni a hűsítő készüléket.
Nemcsak beszerelni, javítani is
kell a légkondicionálókat. Nincs
annál nagyobb bosszúság, ha a
kánikula kellős közepén mondja
fel készülékünk a szolgálatot. Sok igénytelen klímaberendezés
került be az országba, ráadásul
nem is szakemberekkel szereltették fel azokat a tulajdonosok.
Az új beszerelések mellett nem
könnyű szabad időpontot találni
a javításokra. Utóbbi általában
ötezer forint plusz anyagköltségbe kerül - mondta Dudás János.
A Szuper Elszo '57 Kft. vezetője
azt javasolja, klímaberendezést
ötvenezer forint alatt - innentől
kezdődik egy jó minőségű berendezés ára - ne vásároljunk. Lehetőleg közismert márkájú légkondit vegyünk. Ezeknek biztosan
van márkaképviselete az országban, így javítása és esetleges alkatrészcseréje is könnyebben
megy majd.
K . G . G.

A panel légkondi nélkül gyakran elviselhetetlen

Fotó: Schmidt Andrea
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A hatvanöt tonna vízkiszorítású otthon

Lakóhajókringnaka Tiszán

Lakóhajók sora lebeg a folyón a Felső Tisza-parton Szegednél. Van, aki télen-nyáron itt él, van, aki csak nyári szabadsága
alatt, és van, aki reggel jön, este megy - az
éjszakát a szárazföldön tölti. Akad hajó,
mellyel akár most is útnak lehetne indulni,
akad, amit úgy alakítottak át lakássá, és
van, amelyik eleve e célra készült.
Szürke-fehér hajó bontakozik ki a lombok
közül, amikor kiérünk a hullámtéri erdőből a
partra. Átimbolygunk a keskeny pallón, mely
a hajóra vezet. Csányi Jenő tulajdonos éppen
fát vág, hasadnak a baltacsapások alatt a tüskök, a konyhából rántott hús illata felhőzik.
Minden olyan, akár a szárazföldön - csakhogy a víz hátán vagyunk, hajón.
A szegedi házaspár itt él télen-nyáron. Azaz én még csak hat hónapja - mondja Engi
Katalin, a feleség. A vízi jármű eredetileg jégtörőnek készült, vontatóhajóként dolgozott,
ma is útnak lehetne vele indulni. Évekkel ezelőtt vásárolta a volt villanyszerelő-vállalkozó. Arra gondolt, fantasztikusan fog itt piheni - és azóta megállás nélkül dolgozik. A fedélzetre lépve első benyomásunk az, hogy mint mondtuk - fát hasogat. Kiderül, eközben fest is: a hajót festi. Évente újra kell mázolni, nyolcvan kiló festékkel.
Belülről is rendbentartandó a vízi jármű,
éppúgy, mint bármely lakás. - Nézzen szét mutat körbe Engi Katalin a szobában. Mintha csak nem is jégtörőkajüt lenne, hanem
szárazföldi lakótér. Számítógép, tévé, hangfalak. De ha az ember elhúzza a függönyt, s kitekint az ablakon, nem forgalmi dugót észlel,
hanem csónakjával csöndben lefelé ereszkedő harcsázó horgászt.
Nem trashmetal szól a fal túlsó oldalán, hanem hal csobban. És nem benzinfüstszag úszik
be a lakótérbe, hanem a Tisza hűs illata.
- Mi a legnagyobb élménye a hajóval kapcsolatban? - kérdezzük a tulajdonost.
- Amikor hazajöttem vele Kisköréről Szegedre, egyedül. Nem semmi volt elkormányozni idáig! Hatvanöt tonnás vízkiszorítású. Mint két kamion, megpakolva - mondja.
Az árvizet hol vészelte át a kéttagú család?
Persze, a hajón. - Sokkal biztonságosabb,
mint szárazföldön, mert nem öntheti el a víz.
Csak a partról visszanézni volt ijesztő: emePLUS2KÖLTSÉGEK
... Milyen pluszköltségei merülnek föl annak, aki lakóhajón éli az életét? Elsősorban a parthasználati díj - tudjuk meg a Tihamér úszóház egyik tulajdonosától. Az összeg nagysága a hajó hosszától
függ, a Tihamér esetében ez évente mintegy 70
ezer forint. Az idei évtől kezdve - ez korábban
nem volt így - arról is gondoskodni kell majd,
hogy az úszóegység télire kikötőbe kerüljön. Be
kell vontattatni tehát a hajót, ami ugyancsak
pénz. A jégtörőtulajdooos Csányi Jenő számára a
hajó állandó újrafestése is sok kiadást jelent,
hetven-nyolcvanezer forint. A víz, a villany a lakóhajókba éppúgy be van vezetve, mint a szárazföldi lakásokba - ezt is fizetni kell. De hát vízen
még fizetni is szívesebben fizet az ember, mint
szárazon.

A Felső Tisza-parton lakóhajókon, úszó lakásokban élnek az emberek
letnyi magasban lebegett az otthonunk... emlékszik vissza a feleség.
Tovább indulunk a lakóhajósoron. Az úszó
otthonok többsége lezárva, tulajdonos sehol,
csak a fedélzeti leanderek ágait lengeti a szél.
Tán az Adrián nyaralnak a lakók?... A Tihamér úszóház három magántulajdonosé. Egykor rőzseszállító hajó volt, mára ennek nincs
nyoma: a fedélzet ragyogó fehér, zöld padlószőnyeg, narancssárga-fehér ponyvatető . A
két fedélzeti építményben konyha, fürdőszoba. - Reggeltől estig itt vagyunk - mondja a

tulajdonosok egyike, nem kívánja megnevezni magát.
Egy további, vízen úszó víkendháznak ajtajában idős ember olvasgat. A nyolcvanöt esztendős Nagy János elmondja: a harmadik
nyarát tölti a vízen. Fia, menye szintén itt lakik nyáridőn, sokszor az unoka is. János bácsi Jánoshalmáról ment nyugdíjba annak
idején. Nem tud betelni a Tiszával - sohasem
élt vízközeiben. Idős korára megkapta ezt az
ajándékot az élettől.

A szabadtéri fodrásza számára régi ismerősök a Bánk bán szereplői

Jósé Curát is fésülte Gyurisné Marcsi
Jósé Cura, Mario Malagnini, Gail Gilmore és a mostani Bánk bán sztárjai is
megfordultak már Gyurisné Marcsi székében. A színház fodrásza két évtizede
minden nyarát a Dóm téren tölti: parókát próbál, szakállt, bajuszt ragaszt,
segít létrehozni a színpadi figurát.

lékszik, mindig lazára vette a figurát, jópofa volt, egyáltalán nem volt raplis. A
művészek többnyire türelmesek, kíváncsian várják az eredményt. Néha több változatot is kipróbálnak, mire megszületik a
színpadra kerülő verzió.
- Sokféle parókát használunk, a műha-

Gyurisné Marcsi huszonhárom éve a Szegedi Nemzeti Színház férfifodrásza, azóta
szinte minden nyarát a szabadtérin tölti. Női fodrásznak tanultam, de ennek a
színházi szakmában nincs jelentősége,
ma már szinte csak a fiúkkal foglalkozom.
A férfiszereplőknek egészen más a maszkjuk, mint a nőknek, nemcsak parókával,
hanem szakállal, bajusszal is dolgozunk.
A színházi fodrászat alapjaiban más, mint
a civil: itt elképzelt, konkrét figurákat kell
létrehoznunk, ehhez kell igazítani mindent. Sokszor előfordult, hogy valamelyik
énekes maga is elcsodálkozott, amikor
meglátta a végeredményt a tükörben. Az
édesanyám sem ismerne rám, szokták
mondani - meséli a dómszínpad alatti
fodrászaton Marcsi. Számára az a legnagyobb elismerés, ha érzi, a művészek megbíznak benne, mert tudják, hogy a legjobbat szeretné kihozni belőlük. Világsztárokkal is gyakran találkozik, a Dóm téren
többször is megfordult például az olasz tenorista, Mario Malagnini, akire úgy em-

Gyurisné Marcsi a szabadtéri fodrászatán szakállt igazít

jasak olcsóbbak, 20-25 ezerért is lehet
egészen jókat kapni. Van azonban valódi
emberi hajból készült 160 ezer forintos
férfi parókánk is. Ezzel sokkal könnyebb a
munka, jobban alakítható. Régen magunk is csináltunk parókákat. Ma már
annyi a produkció, hogy erre nincs idő,

Fotó: Segesvári Csaba

mert akár száz munkaórát is igénybe venne egyetlen darab. Emberi hajból magunk
készítjük viszont a bajuszokat és a szakáilakat. Öt-hat szálanként horgoljuk a tüllbe a hajat, ami meglehetősen pepecs
munka.
A szabadtérin dolgozni persze pénzkereset is, de Marcsi nem csak ezért csinálja.
Szeret találkozni a régi kedves ismerősökkel. A Bánk bán stábját különösen szereti,
és az Erkel-opera is az egyik kedvence.
Kiss B. Atillát és Bede Fazekas Csabát már
a korábbi nagyszínházi fellépéseik idején
Most örült, hogy újra beszélgethet velük. A színházi fodrász előadásokat nemigen lát, hiszen a háttérben
készenlétben áll, bármikor szükség lehet a
segítségére. Nemcsak a hajért és a maszkért felelős, hanem gyakran apró trükköket is neki kell kitalálnia. Marcsi talán arra a „találmányára" a legbüszkébb, amit a
Pillangókisasszonyban alkalmaztak: a
tőrbe rejtették el a művért tartalmazó orvosi fecskendőt. Tökéletesen működött.
Szabadtérin megforduló világsztárok
közül a népszerű tenorista, Jósé Cura körül volt a legnagyobb felhajtás. Biztonsági
őrök vigyáztak rá még a fodrászaton is. Az
amerikai fekete énekesnő, Gail Gilmore
viszont közvetlenségével, egyszerűségével
lopta be magát a Marcsi szívébe.
Fotó: Karnok Csaba
H. ZS.

ECS.

Görkoripálya
a Búvár-tónál
Elvégezték az első kapavágásokat,
épül a görkocsolyapálya a szegedi
Búvár-tó partján. Ménesi Imre, a
körzet MSZP-s önkormányzati
képviselője elmondta, három éve
kezdték szervezni a pláza mögötti
önkormányzati terület hasznosítását. A tó és a Szatymazi utca által közrefogott területet most 10
millió forintból teszik alkalmassá
szabadidős sportolásra. A pénz az
önkormányzati zöldalapból, a
képviselő keretéből és az újrókusi-rókusi részönkormányzat támogatásából jött össze.
Az országban eddig csak Jászberényben volt hasonló sportpálya, a
szegedi görkorcsolyázók eddig a
Cserepes sori parkolóban felfestett pályán és a Maty-éren edzettek. Kéri Ferenc, a szegedi Tornádó Team korcsolyázóegyesület
edzője elmondta, az új, 180 méteres pálya akár korosztályos Európa-bajnokság megrendezésére is
alkalmas lesz. Úgy tervezik, szeptember 9-ére elkészül. A részönkormányzat októberben 300 ezer
forintból parkosítja a környékét. A
Szatymazi utcától biztonságos palánkkal kerítenék el, de a kerítésre
még meg kell szerezni a pénzt szponzorokat keresnek.
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A törülköző nem védi meg az alá rejtett értéket

Orvos, gyógyszerész, kórházigazgató véleménye

Senkinek sem
tetszik a zöld könyv

Járőrben a Ligetfürdőn

Az orvos szerint nem tartalmaz konkrétumot, a gyógyszerész azt
mondja, jól működő rendszert akar szétverni, a kórházigazgató
pedig úgy véli, nem jó gondolkodásmóddal közelíti meg a problémákat a zöld könyv. A kormány egészségügyi reformtervezetének
vitaanyagáról az érdekeltek véleményét kértük.

A nyitott vagy letakart táskák vonzzák a tolvajokat a strandon
Tömegek használják ki az idei nyár utolsó
kánikulai napjait strandolásra - a tömeg
pedig vonzza a tolvajokat. A szegedi Ligetfürdőben három éve járőröznek a rendőrök,
városőrök és határőrök, így a lopások száma
csökkent. Nyitott és törülköző alá „rejtett"
táskákból azonban bőven akad most is, a felelőtlen fiirdőzőktől pénzt, mobilt és ékszert lopnak az alkalmi és a profi tolvajok.
Az idén talán utoljára visszatérő hőség miatt
újra nagy forgalom várható a hétvégén a megye összes strandján, így a szegedi Ligetfürdőben is. Hétköznap késő délután - amikor a
munka után mártózni, napozni szándékozók
is megjelennek - van az igazi telt ház: amíg
az újszegedi rendőrörs, a határőrség és a városőrség munkatársai nem járőröztek a fürdőben nyitástól zárásig, a legtöbb lopást
ezekben a délutáni órákban követték el. Mint
Hebók Zoltán, a közeli rendőrőrs parancsnoka mondja, idén júniustól csak tizenöt-húsz
strandon történt lopást jelentettek be.
Rengeteg ember menekült az élménymedencébe a kánikula elől, amikor járőrbe indultunk a századossal és munkatársaival. Az
önfeledten pancsikálók táskái, hátizsákjai
eközben szinte kínálták magukat a tolvajoknak: sok szétnyitva, őrizetlenül hevert, a legtöbben pedig a törülköző, a pokróc alá „rejtették" az értékesebb holmikat.

ÜF

Fotó: Karnok

próbálkozni - mondja a feleségével és fiával
Szegeden nyaraló Lovas Zsolt.
- Ez az utolsó n a p u n k a városban, de
n e m próbáltak eddig meglopni. Igaz, hogy
n e m is hoztunk sok pénzt, még a fényképezőt is otthon hagytuk. A barátaink esetéből
is tanultunk, akiknek néhány hete a hajdúszoboszlói fürdőben mindenét ellopták,
csak egy pár zoknit hagytak - meséli
Egyedné Lövik Anett.
Miközben kifelé tartunk a fürdőből, megszólal a hangosbemondó. Óránként harsogja el,
hogy vigyázzunk az értékeinkre, vagy hagyjuk
bent az öltözőben. Nem sokan figyelnek rá.

- Nem nagy kunszt fürdőnadrágban odamenni egy táskához, és kiszedni belőle áz értékeket, mintha az enyém lenne. A strandolok nemigen figyelnek egymás dolgaira - mutat a szabad préda táskákra Hebők. Minden
törülköző mellé persze n e m állítható rendőr,
de a százados szerint jelentősen csökkent a
strandlopások száma az elmúlt három évben, mióta naponta jelen vannak az egyenruhások a strandon. A legjobb az lenne, ha az
őrzött öltözőben hagynák az értékes műszaki
cikkeket és a túl vastag pénztárcákat a fürdőzők, de erre a legtöbben nem hajlandók. A
százados azt tanácsolja, a mobilokat mindig
vigyük magunkkal - ha már nem tudunk lemondani róluk
vízhatlan tokban például
akár a medencébe is bevihetők. Laptop, digitális fényképezőgép és mp3-lejátszó nélkül
pedig ki lehet bírni azt a néhány órát, amíg a
strandon vagyunk.
- Otthon hagyjuk a mobilt, és nem hozunk
egy ezresnél többet, a srácok úgyis meghívnak - beszél a lopás elleni védekezésükről
Kálmán Kitti és barátnője. Ha a csinos lányok elmennek megmártózni, fél szemük
akkor is a holmijukon van, de mint mondják, magazinokon és naptejen kívül mást
nemigen vihetnek el tőlük.
- Ha valakit meglátok a cuccunkban turkálni, tuti, hogy letöröm a kezét. Többnyire
itt marad valamelyikünk, akkor nem mernek

SZEGED MEGYEI JOGÚ VAROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

A 2006. augusztus 21. és augusztus 25. közötti munkahéten
a következő önkormányzati képviselői fogadóórák lesznek:
Augusztus 21-én, hétfőn:
- Katona Gyula, a 13-as választókerület (Móraváros) képviselője
fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a Szegedi Csatornamű Társulat
irodájában (Széchenyi tér 5.)

TOMBÁCZ RÓBERT

TRÜKKÖK
Információink szerint a profik - akiket arcról és
névről is ismernek már az egyenruhások és a biztonsági szolgálat tagjai - nagyobb csoportokban
érkeznek, sőt jegyet is vesznek. A felnőttek a gyerekeket küldik el „portyázni", vagy a társaság egy
része műbalhéval leköti a járőrt, miközben a többiek akcióba lépnek. Sajátos módszer, hogy az élménymedence sodrófolyosójában a felékszerezett áldozat mögé úsznak, majd véletlenszerű ütközést imitálva leveszik róla az értékesebb láncokat, fülbevalókat. Információink szerint eddig
idén négyszer fordult elő ilyen eset a Ligetfürdőben. A tettenérés szinte lehetetlen.

Személyzeti Tanácsadó Iroda élelmiszer-ipari profilú,
multinacionális partnere megbízásából munkatársat keres

Qtiami

CIVILEK
A Magyar Szociális Fórumban
együttműködő civil szervezetek és
szakszervezetek képviselői szerint a zöld könyv nem egyeztethető
össze az Alkotmánnyal, mely deklarálja, hogy az egészségügyi
igazgatás az állam és az önkormányzatok felelőssége. Állásfoglalásukban ezért felszólítják az érdekvédelmi és civil szervezeteket,
hogy akadályozzák meg a társadalombiztosítás és az egészségügyi ellátás átalakítását és a „lopakodó privatizációt".

Tornai József, Lackfi János, Lászlóffy Csaba, Mezey Katalin, Veszelka
Attila versei, Dante Marianacci, Faludy György, Nagy Koppány Zsolt
prózája szerepel a Tiszatáj augusztusi számának szépirodalmi összeállításában. Newton álma, Blake Newtonja címmel Pál József Főidényi F. Lászlóról ír, Sebők Ferenc tollából Nándorfehérvár, 1456 címmel közöl történelmi tanulmányt a folyóirat. A Pasaréten felállított
Németh László-szobor kapcsán Mádl Ferenc avatóbeszédét és Szilágyi Ferenc versét is közreadja a lap, amelynek aktuális számát Fritz
Mihály szegedi szobrászművész rajzai illusztrálják.

m a n a g e r
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pozícióba.

Elvárások:

vezetői képességekkel rendelkező, dinamikus, jó szervezőés motiváló képességű pályázók jelentkezését várjuk.
Ajánlat:
versenyképes juttatási csomag, tréningek, fiatalos,
csapatszellemű munkahelyi légkör.
Amennyiben szereti a kihívásokat, küldje el pályázati anyagát
a palyazatfgjquami.hu e-mail címre.

CC Credit Személyi Kölcsön
gyors és egyszerű megoldás, ha készpénzre van szüksége.
Válassza a C C Credit Zrt.-t, mint pénzügyi segítőtársat!

...hogy gondtalanul kezdje a tanévet.

CC Credit Zrt., a Santander Csoport Tagja
Szeged, Mérey u. 6/b (SZEPARK mellett) • Tel.: 62/541-766, 62/541-765

Ezt most nem érdemes kihagyni!

Házban

(Fő tér)
- Mészáros Attila, a 25-ös választókerület (Tápé) képviselője
fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a tápéi ügyfélszolgálaton (Honfoglalás u. 73.).

T. K.

1456-ról Tiszatájban

• személyzeti tanácsadó

A

- Iványi Aurél, a 9-es választókerület (Szőreg) képviselője fogadóórát tart 16.00-18.00 óráig a Tömörkény István Művelődési
Házban (Magyar u. 14.)
- Gila Ferenc, a 24-es választókerület (Petőfitelep és Baktó) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Petőfitelepi Művelődési Házban

hogy a kis patikák tönkremennek, és az eddig magyar kézben lévő gyógyszertárakat külföldi multik működtetik majd. Azzal pedig, hogy a benzinkutakon is lehet
majd gyógyszert kapni, 20-30
százalékkal megnő a mellékhatásoktól megbetegedők száma.
A zöld könyv foglalkozik a kórházakkal is - elsősorban abból a
szempontból, hogy túl sok van,
számukat csökkenteni kellene.
Baráth Lajos, a makói kórház főigazgatója eltérő véleményt fogalmazott meg. - Amikor a magyar társadalom egészségi állapota ilyen rossz, szükség van ennyi
kórházra, kiemelve, hogy gazdaságpolitikai súlyuk is igen jelentős, s a nemzetgazdaság igen
nagy értékét jelentik, melyet kár
lenne szétverni - mondta. - Kétségtelen viszont, hogy a struktúrát hatékonyabbá kellene tenni.
N e m az a baj, hogy túl sok a kórház, hanem hogy mind alulfinanszírozott.

Aggódik a tanév költségei miatt?

- T ó t h József, a 16-os választókerület (Kiskundorozsma) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Petőfi Sándor Művelődési

Augusztus 22-én, kedden:

Csaba

Néhány hete nyilvános a zöld
könyv, mely a kormány egészségügyi reformelképzeléseit tartalmazza, és a hivatalos kommunikációban vitaanyagnak nevezik.
Szó esik benne több biztosítós
modellről, kórházösszevonásokról, patikaliberalizációról, vizitdíjról - vagyis mindenről, mely
az utóbbi időkben már nagy vitákat kavart. Megkérdeztünk néhány egészségügyben dolgozó
szakembert, mi a véleményük a
reformelképzelésekről.
Pető Zoltán, a szegedi új klinika aneszteziológiai és intenzív
terápiás intézetének egyetemi tanársegédje a zöld könyv honlapján már közölte észrevételeit.
Véleménye szerint semmi konkrétumot nem tartalmaz a kiadvány, így nehéz vitázni róla.
Nem derül ki belőle például,
hogy mitől lesz jobb a betegeknek vagy az egészségügyi dolgozóknak. - Az viszont így is átüt
rajta, hogy egy centralizált, több
biztosítós, a magánszférának jelentős teret engedő egészségügyet akar csinálni a kormány,
melyről nem igazán akar egyezkedni - tette hozzá.
Lesújtó - ezzel a szóval jellemezte a kormány tervét Kőhegyi
Ferenc, a Csongrád Megyei
Gyógyszerészkamara
elnöke.
Mint mondta, a gyógyszerészek
1990 után saját erőből hozták
létre a jelenleg is magas szinten
működő) az ország egészét lefedő
patikahálózatot, melyet a zöld
könyvből kiolvashatóan most
szét akarnak rúgni, korlátlan
gyógyszertárnyitást engedve.
- Ennek az lesz az eredménye,

Chevrolet Light finanszírozási ajánlatok.
A CORA szegedi áruházába
keresünk munkatársakat az
alábbi munkakörökre:

i 9

9 9 0

ftAéV

HENTES, CUKRÁSZ ELADÓ,

Augusztus 23-án, szerdán:
- Kalmár Ferenc, a 23-as választókerület (Rókus) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Francia u.-i könyvtárban.
- T ó t h Károly, a 11-es választókerület (Belváros) képviselője
fogadóórát tart 17.00 órától a Béke Utcai Általános Iskolában.
- Dr. Szondi Ildikó, a 10-es választókerület (Belváros) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Béke Utcai Általános Iskolában.
Dr. Szabó László, a 7-es választókerület (Újszeged)
képviselője értesíti a választókerület lakosságát, hogy

folyamatos
elérhetőségei:
dr.szabolaszlo@freemail.hu; info@ujszeged.hu;
illetve a 06-30/207-4170-es telefonon

ARUFELTOLTO,
valamint felsőfokú szakirányú végzettséggel

OSZTÁLYVEZETŐ-GYAKORNOK.
Fényképes önéletrajzát
a megpályázott munkakör
megjelölésével együtt a megjelenéstől
számított egy héten belül kérjük,
küldje az alábbi címre:

Magyar Hipermarket Kft
6728 Szeged, Zápor u. 4.

Chevrolet

Chevrolet Rupesky
6728 Szeged, Fonógyári út 2 - 4 .
Tel.: 62/558-415, 6 2 / 5 5 8 - 4 0 0
A képen látható autók illusztrációk Átlagos fogyasztás 5.2-7,1 1/100 km, COj-kibocsátás 1 5 2 - 1 7 1 g/lcm ' Az ajánlat Chevrolet Light finanszírozással ( 1 0 % kezdőbefízetés
7 2 h ó n a p futamidő. 2 5 % maradványérték) 2 0 0 6 augusztus 14-től szeptember 30ág. illetve a készlet etejéig érvényes További részletek a márkakereskedésben THM 4 , 9 * 9 . 9 3 °
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búcsúzik hivatalától

Gyulay Endre megyés püspökként - pontosabban apostoli
kormányzóként - utoljára holnap tart ünnepi prédikációt a

Gyulay Endre 1930. szeptember 17-én született Batto-

szegedi dómban, ám állítja: abban búcsúzásról szó sem

nyán. Teológiai tanulmányait

lesz. Bár még bizonytalan, hogy nyugdíjasként milyen kere-

1948-52 között végezte Sze-

tek között folytatja apostoli munkáját, az biztos, hogy a hit-

geden, a Hittudományi Főiskolán.

terjesztés új, korszerű formáinak összefoglalására törek-

A

szegedi

dómban

szentelték pappá

szik, és elképzelhető, hogy katedrát kap a hittudományi fő-

1953-ban.

Segédlelkészként tevékenyke-

iskolán. A Szeged-csanádi Egyházmegye éléről távozó Gyu-

dett 1953-55 között Röszkén,

lay Endrével azelőtt beszélgettünk, hogy augusztus 26-án

1955-57 között Ásotthalmon,
1957-60 között Gyulán. Kine-

átadja hivatalát, vagyis a pásztorbotot Kiss-Rigó László ko-

vezett plébános

rábbi esztergom-budapesti segédpüspöknek.

1960-63-ig

Domaszéken, 1963-70 között
Mezőhegyesen,

majd

temp-

lomigazgató 1970-72-ig Ma-

- Vasárnap tart a Szeged-csa- nek témája: az egykor virágzó,
nádi Egyházmegye vezetője- keresztény vallásosságáról isként utoljára
szentbeszédet. mert Magyarország ma már az
Készül-e valamilyen különle- egyház besorolása szerint is
ges üzenettel erre az alka- missziós területnek számít.
Úgy vélem, több évtizedes
lomra?
- Nem, ez pontosan ugyan- munkatapasztalatomat is felolyan ünnepnap lesz, mint a használva alaposan át kell
korábbi augusztus húszadikák. gondolnom, milyen reális leNem tervezek semmiféle bú- hetőségek is vannak az evancsúzkodást, hiszen szeretném gélium üzenetének továbbfolytatni a hivatásom gyakor- adására az elvallástalanodott
lását. Persze ez nyilvánvalóan dél-alföldi társadalom felé.
más keretek között fog zajlani,
- Milyen szerepe lehet ebben
mint korábban, hiszen hivata- a missziós munkában a szelosan már most sem én vagyok ged-csanádi papságnak?
a megyés püspök, június vége
- Mindenekelőtt meg kell taóta Kiss-Rigó László a cím bir- nulniuk személyesen megszótokosa, a pápa a pásztorbot át- lítani a híveket és a nem híadásáig apostoli kormányzó- vőket egyaránt. Ehhez az
ként bízott meg az egyházme- szükséges, hogy ne papként,
gye ügyeinek vitelével. A hiva- hanem egyszerű keresztény
tal átadására egyébként 26-án emberként közeledjenek hozkerül sor, ha az utódom elfo- zájuk. A hagyományos lelkigadja azt, attól kezdve tényle- pásztorkodás a társadalom
gesen is ő lesz az egyházmegye egyre erősödő szekularizációja, elvilágiasodása miatt ma
plébánosa.
- Hogyan készül a vezető- már nem hatékony, ez nemcserére? Mekkora
feladatot csak az egyházmegyénkben,
jelent a három megyét érintő hanem egész Európában nyilterület több tucat plébániá- vánvaló. A jelenlegi helyzet
jának, intézményének átadá- megváltoztatása nem lehetséges úgy, hogy a papok a plésa?
bániahivatalokban ülnek, bi- Hatalmas munkát jelent a
zony ki kell mozdulniuk.
könyvelések pontos átadása,
- A pappá nem szentelt híjelenleg ezt ellenőrizzük, és természetesen folyamatban van veknek jut-e szerep ebben a
az átköltözésem is, amire munkában? Vannak-e erre a
egyébként 26-án kerül sor, hi- feladatra alkalmas, jól képszen úgy döntöttem: nem lakok zett keresztények Szeged-Csatovább a püspöki palotában. nádban?
- Mivel rengeteg az üresen
Persze, a szellemiek továbbadására is szükség van, ezért a jövő álló plébánia, mindenképpen
héten lelkigyakorlatot tartok az szükséges, hogy elkötelezett,
családos
egyházmegye papjainak Do- felkészült világi,
munkatársak
is
részt
vegyenek
maszék-Zöldfáson. Hogy azt
követően pontosan mi lesz, ebben a munkában - ez bizony
sok új álláshelyet is jelent. Mamég magam sem tudom.
gam is elkezdtem már ezt a folyamatot, hiszen több, alkalA misszióval
masnak bizonyult szakembert
foglalkozna
is akolitusnak neveztem ki, ez- Tervezi-e visszavonulását, által helyi közösség vezetését
vagy nyugdíjasként is foly- vállalhatják el. Az utánpótlás
tatja az egyházmegye feletti felkutatása egyébként a plébánosok feladata, de ez is csak
lelkipásztori munkát?
- Elképzelhető, hogy újra ta- úgy lehetséges, ha megszólítnárnak hívnak a teológiára. ják a híveiket. Képzésük megHogy pontosan milyen tárgyat oldott, a Szegedi Hittudomábíznak rám, még nem tisz- nyi Főiskola ehhez megfelelő
tázott. Emellett több írásom is végzettséget biztosít.
félkész állapotban van, végre
lesz időm ezek rendezésére, A kommunizmus
itt
tisztázására. Szeretnék az úgypusztította
legtöbbet
nevezett missziós pasztorációval foglalkozni, ezzel kap- Rendszeresen hazánk nem
csolatban egy könyv megje- egyik, hanem a legrosszabb
lentetése is elképzelhető. En- helyzetben lévő egyházme-

kón. 1972-től retorikatanár és
lelki igazgató a Hittudományi
Főiskolán és a Papnevelő Intézetben. Munkálkodása nyomán született meg a Szent
Gellért-napi katolikus ifjúsági
találkozó, előbb a tarjánvárosi
plébánián, majd a dómban.
1983-ban Rókuson lett plébános, 1987. július 4-én II.
János Pál pápa szeged-csanádi megyés püspökké nevezte ki. 1993-tól a Magyar Katolikus Püspöki Kar alelnöke és
az egyházi ingatlanokat rendező kormánybizottság tagja.
1993-ban a Délmagyarország
által

megtartott

közvéle-

mény-kutatás szerint Szegeden Az év embere címet kapta. Kezdeményezte a Magyar
Katolikus Püspöki Kar Igazságosabb és emberibb világot
című

országos

körlevelének

megalkotását és vezette az ezzel

kapcsolatos

1995-ben

vitát.

megrendezte

Szeged-csanádi

a

Egyházme-

gye Zsinatát, megalkotta annak pasztorációs tervét. Miután tavaly betöltötte 75. életévét, az egyházjog rendelkezésének megfelelően benyújtotta nyugdíjazási kérelmét a
Szentszéknek.

Ez év június

20-án hozták nyilvánosságra,
hogy a pápa kinevezte utódját
Kiss-Rigó

Gyulay Endre augusztus 26-án költözik ki a püspöki hivatalból. A lelkipásztorkodás
megújításáért dolgozik tovább
FOTÓ: FRANK
gyéjének titulálják a szeged-csanádit, ennek nyilván
történelmi okai is vannak.
Más körülmények is nehezítették a munkát az utóbbi
másfél évtizedben? Mi az oka
ennek a kedvezőtlen minősítésnek?
- Szerencsére ma már nyílt
üldözés nincs, legalább börtönbe nem csuknak senkit hite gyakorlásáért, de úgy érzem, a liberális sajtó és a mai
politika is keresztbe tesz, ahol
lehet. Sok híradás gúnnyal
mutatja be az egyházat, a kormányzat pedig egyszerűen és
egyoldalúan felrúgja az intézményeink működtetésére kötött szerződéseket, az elmúlt
két esztendőben emiatt 116
millió forintos hiánnyal kellett
számolnunk. Állítom: ha ez
továbbra is így lesz, vissza kell
adnunk az egyházmegyei iskolákat, otthonokat az államnak, hiszen a közfeladatokat

ellátó intézményeket saját forrásból nem tudjuk működtetni.
- Tizenkilenc éves püspöki
és ötvenhárom éves papi tapasztalattal hogyan értékeli
az egyházmegye
vallási-erkölcsi helyzetét?
- Hit és erkölcs kérdésében
is az egyik legnehezebb egyházmegye ez, hiszen itt van a
Viharsarok, itt volt a legerősebb a kommunizmus, így az
egyházban
a
legnagyobb
pusztítást is itt végezte a keresztényüldöző szellemiség.
Ez máig meg is látszik az itt lakók hitéletén. Ehhez járul sajnos az egyre erősödő szekularizáció, a társadalom mind
súlyosabb elvilágiasodása, és
úgy tűnik, minden ezzel kapcsolatos rossz nyugati tapasztalat meghonosodik hazánkban is. Ám szerencsére azok,
akik a szívük mélyén is keresztények, ma is nyíltan vallják

László

eszter-

gom-budapesti segédpüspök,
YVEÍTE

erkölcsi-hitéleti hovatartozásukat, ami példaértékű. Számomra elgondolkodtató az is,
hogy a kormányzat hogyan
kezeli az egyházakkal kapcsolatos ügyeket, az 1997-ben
Horn Gyula és a Szentszék által közösen elfogadott szerződésnek megfelelően eddig tárgyalások folytak az egyházakkal, most úgy látom, közléseket kapunk az illetékes hatóságoktól, hivataloktól.

Nem lesz új körlevél
- Csaknem egy évtizede
Igazságosabb és testvériesebb
világot címmel körlevelet jelentetett meg a püspökkari
konferencia, ennek előkészítése javarészt az ön nevéhez
köthető. Elképzelhető-e, hogy
a jelenlegi megszorítások miatt újabb, hasonló állásfoglalást hoz nyilvánosságra a
főpapi testület?

az

Esztergomi

Hittudományi

Főiskola főigazgatója személyében, akit augusztus 26-án
iktatnak be hivatalába.

- Nem hiszem, hogy újabb
körlevelet fogalmazna a püspökkar, hiszen abban összefoglaltuk az egyház szociális
tanításának a lényegét, ami
máig nem változott. Azok a
gondolatok tehát ma is igazak, kiegészítésre nem szorulnak. Már a rendszerváltás
előtti években is vállaltam a
véleményemet, tanúsítja ezt
több cikkem, amiért bizony
elő is vett az akkori Állami
Egyházügyi
Hivatal,
de
ugyanígy markáns álláspontot képviseltem kollégáimmal együtt a szintén csaknem tíz éve megtartott egyházmegyei zsinaton, ahol a
lelkipásztorkodás lehetőségeiről egyeztettünk. A véleményemet ma is nyíltan vállalom bármilyen fórumon.
ILLYÉS SZABOLCS
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A FEHÉRTŐL A TÖNKÖLYÖN ÁT A SVÁJCI KÖMÉNYESIG

Számtalanféle kenyér sül Szegeden
Hogy meg tudjuk mondani,
Szegeden hányfajta kenyeret
lehet kapni, ahhoz a pékektől
kell kérdezősködni - de a pékek sem tudják. Kísérleteznek
a pékségek, kenyerek jönnek-mennek, van termék, ami
egy hónapig él - és van, ami
kapható, mióta világ a világ.
Azaz: amióta kenyér a kenyér.
Az egyik nagy szegedi sütőipari cég legalább harmincféle
kenyeret állít elő. Ez első hallásra szép mennyiség, s második hallásra is, de a vezető
azt mondja: ne írjuk le az
üzem nevét, annyira elkeserítőnek tartja a magyar sütőipar helyzetét, hogy nem kíván szerepelni - augusztus
huszadika kapcsán pláne. Ha
a pékek nem tudják tovább
emelni az árakat, be kell csukniuk, és előbb-utóbb oda jutunk: Szlovákiából, Lengyelországból hozzák be majd a
multik sztrádán,
kamionszámra a tartósítószerekkel
kezelt kenyeret.

Mindennapi

De most még itt van ez a
harmincféle kenyér, csak az
említett cég választékából közülük az emberek leginkább
a fehér kenyeret keresik. Kapható továbbá félbarna, rozskenyér, magvas kenyér - s az
utóbbi kategórián belül szezám-, len-, napraforgómagos
- , illetőleg zabpelyhes, kukoricás, burgonyás is. - Gyártottunk hagymás kenyeret is,
kevés volt iránta a kereslet,
abbahagytuk - mondja a vezető. Én emlékszem arra a kenyérre, finom volt, de arra is
emlékszem: jóformán csak véletlenül vettem meg, nem tudtam róla, hogy létezik. Talán a
reklámon kellett volna javítani? A kenyerek nemcsak tartalom szerint különböznek,
hanem forma szerint is. A cipó
kerek, a vekni hosszúkás.
Egyesek szerint a cipó az nem
is kenyér - a cipó az cipó.

Vannak továbbá szeletelt, csomagolt, összetételükben a
többitől nem különböző kenyerek is - ki dönti el, önálló
vagy nem önálló termékek?
Nyilván a vásárló dönti el,
amikor - például - kategorikusan egy kiló szeletelt, csomagolt kenyeret kér, s nem
hajlandó megvenni az ugyanolyat szeleteletlenül. Vagy
csak végszükségben veszi meg
a szeleteltet, ha zárás előtt érkezett a boltba, és a szeleteletlen addigra elfogyott.
Vagy - lévén globalizált konzumvevő - teljesen mindegy
neki.
Balázs András legendás tápéi, az ötvenes évek óta működő pékségében közel húszféle kenyér készül, köztük tönkölybúzakenyér - ami nagyon
fehérjedús -, illetőleg fekete is.
Utóbbi receptje Németország-

kenyerünk - többféle formában

A New York-i piros füzet

FOTÓ: FRANK YVETTE

Az ötkilós nyomában
Balázs András tápéi pékségében sokáig öt-, sőt nyolckilós
kenyeret is sütöttek. Ma már nem sütnek. - Nemcsak nálam, az
egész megyében sem - mondja a pékség tulajdonosa. S azért nem,
mert az ekkora kenyér sütésére alkalmas kemencéket ma már sorra
lebontották. Háromkilós kenyeret azonban máig előállít a tápéi
pékség, és Dorozsmán is készül ilyen.

ból származik; túl azon, hogy
fekete, ötféle magot tartalmaz,
továbbá burgonyát. Nagyon
egészséges.
A Favorit Pékség terméklistájáért föl sem kell hívnom az
üzletet: a pékség honlapjáról
nézem le. Először azt hiszem,
itt végre egyértelmű a helyzet,
csupán meg kell számolni,
hány kenyeret tüntet föl a lista. Aztán kiderül: a tizenegy
terméket tartalmazó alaplis-

tához csatlakozik még háromféle, szeletelt, csomagolt kenyér, s kétféle magvas kenyér
is - köztük a hatmagos cipó.
Mikor fölhívom a pékséget, az
is kiderül: akad termék a honlapon, amit már nem gyártanak, és akad, amit még nem
tartalmaz a lista, mert csak
nemrég vezették be. - Ilyen
például a svájci köményes
rozskenyér, eredeti recept
alapján és az úgynevezett

wellnesskenyér mondja
Kesztl /dzse/technológus.
Már cukorbetegek és fogyni
kívánók részére is készül Szegeden kenyér: a Gabonatermesztő Kutató Kht. laboratóriumvezetője, Ács Péterné és
munkatársai által kikísérletezett különleges lisztkeverékből, a Bajor pékségben. E termékeket magyar és európai
szabadalom védi - tudjuk meg
Varga Lászlótól, a termékeket
forgalmazó cég vezetőjétől.
Nehéz elképzelni, amit a bevezetőben említett, nagy szegedi cég vezetője mond: eljöhet az az idő, mikor az említettek helyett szlovák, lengyel
tartós kenyereket
eszünk
majd. Lehet, hogy nem jön el
ez az idő - de a puszta lehetőségébe is beleborzongunk.
F. CS.

Tűzijáték
régen és ma
MTI

Augusztus 20. ünnepét az országban szinte mindenki a tűzijátékkal (is) társítja, minden
évben ez az ünnepségsorozat
tetőpontja. Magyarországon
először a XV. század második
felében rendeztek tűzijátékot:
Mátyás király és Beatrix házasságát köszöntötte a visegrádi
várban tűzijáték. Később koronázásokon, jeles ünnepeken
lövelltek az égre a röppentyűk.
A Szent István (később új kenyér, alkotmány) napi tűzijátékok nyolc évtizedes történetre tekinthetnek vissza: az elsőt
még 1926-ban rendezték meg.
A következő években egyre
pompásabbak lettek a rendezvények, egykorú beszámolók
szerint a tűzijáték során a röppentyűk és rakéták több mint
egy órán át szinte nappali fénybe borították a Duna felszínét.
1937-ben szórakoztatta először
a közönséget fényjáték.
1940-ben a nézőktől (igaz,
mérsékelt árú) belépődíjat is
szedtek, de ez a hagyomány
nem tudott meggyökeresedni.
1942-ben már nem került sor
ilyen látványosságra, 1953 és
1956 között pedig április 4-én
mutattak be nagyszabású tűzijátékot, majd tízéves szünet
következett.
1966-ban újították fel a gellérthegyi tűzi parádékat, s azóta minden évben megcsodálhatok a pirotechnikusok
által gondosan megtervezett
és kivitelezett félórás látványosság során az égre varázsolt mesterséges csillagok,
majd hagyományos záróképként a görögtűz.
2002 azért volt emlékezetes,
mert a Duna áradása miatt
elmaradt az augusztus 20-i tűzijáték, amelyre végül augusztus 31-én került sor.
Akik nem lehetnek ott a Duna partján szorongó több
százezres tömegben, immár a
televízióban is nyomon követhetik a látványosságot, amelyben újabban már nemcsak a
szem, hanem a fül is gyönyörködhet, mert a színes fények, a
lézer- és fényshow mellé kifejezetten erre az alkalomra komponált zenei kíséret is járul.

tenger vörösben ázik, már járnak a korai hajók és a kicsi kompok.

velési adatok borították el. És aztán, nyomban a tragédia után jöttek

Béke van. Aztán pedig a füst, és hogy két rendőr, egy nő és egy férfi

első torony ledőlését a Széchényi-könyvtárban látta, és utána csülköt

a munkások.
önszántukból,
szomszédban
mélybe. S ha

hogyan segít ki sérülteket, és aztán visszafutnak a pokolba, és nem

És dolgoztak, mint a rabszolgák, jóllehet sokan
jobb híján dacból vagy haragból segítettek. Hiszen a
mintha öt egymásra épült Országház zuhant volna a
akadt jelzésszerű esemény, annak a százéves, kerti

Szolidan és szürkén esett, augusztus közepe volt, és nem volt az
eldöntve, hogyan és miféle témával induljon a New York-i füzet.
Egyébként is, amikor elkezdem, gondolta Szív, azt veszem észre, hogy

jöhetnek már vissza, odavesznek ők is. Szívnek eszébe jutott, hogy az
evett. Úristen, hogy ő falta a csülköt, és közben mi történt itt. Az

fának a története mindenképpen az volt, melyet a robbanás ugyan

régóta megy az már, halad és történik, és én csak bekapcsolódom az

emberek eszik a csülköt, falatoznak, katonáznak, és szörnyülködnek.

kidöntött, ám a fa úgy zuhant, hogy egyetlen ága sem sértette meg a
kápolna falát.

események irgalmatlan menetébe, mint valami kéretlen utas. A
vonatra vagy a repülőre, amit Szív Ernőnek neveznek én, Szív Ernő
csak fölszállok, utazom egy-két megállót, és aztán leszállok, és nincs
kendőlobogtatás. Mától fogva részt veszek egy másik életemben,
gondolta

Szív. Akárha egy finom széllökéstől, szétrebbennek a

láthatár elé tolakodó súlyos, szürke felhők, és láthatóvá válik egy
másik világ, benne vele, Szívvel, akinek vagy van jegye, vagy nincs, ezt
ekkor még nem lehet eldönteni. Ő sem döntötte el, persze.

Ezekben a kritikus órákban a New York-i rendőrség ezerhatszáz
telefonhívást kapott, és ezek többségét most megjelentetik, segélyhívás, bejelentés, tudósítás szépen emlékkönyvbe szerkesztve. Az
ezerhatszáz hívásból harminc olyan emberé volt, akik toronyból
telefonáltak, és már nem lehetett őket megmenteni.

Amerikában, így az európai New Yorkban is, az ízléstelenség fölszabadító erő, az összetartozás, a szolidaritás, a megbecsülés érzésének a motorja. Miközben Európában az ízléstelenség botrány,
már-már morális bűntett. Az amerikai ízléstelenségben a szabad-

Szív jól megnézett a Brooklyn Bridge-n egy kövér, fekete lányt,
lesétált, felfutott, lesétált, és így tovább. Szépen csinálta, kilátástalanul, Egy dollárért árulták a hideg vizet, és ez olcsó volt,
valóban. Majd egy fiatal yuppit bámult meg egy gyorskávézóban.

épület kertjébe, majd haladt tovább az épületbe.

ság és az egyenjogúság különböző formái és gesztusai jelennek
meg, költészet nélkül, de költőien. Amerikában az ízléstelenség a
hétköznapiság heroizmusa. Magyarországon vagy például Németországban, vélte Szív, ahogy a kápolnában bámészkodott, az ízlés-

És ott, bent a kápolnában magával ragadta valami ízléstelen, mégis
felszabadító erő. New York legrégebben használatban lévő épülete a

telenség mindig rokona a barbárságnak. A kicsiny kápolnát tele
tömték alkalmi kegytárgyakkal, rajzokkal, vásznakkal, melyekre írni

ledőlt tornyoktói egy kőhajításnyira álldogált, mint egy régi, kor-

lehetett, eltűntek fényképei borították az asztalokat, színes szala-

Ahogy mindig is szokása volt, az embereket figyelte, csakhogy itt,
ebben a rémisztően eleven városban az emberek visszabámultak, és
barátságosan köszöntek. A yuppin könnyű, fekete öltöny és az
egyenkék ing volt, illetve működő fülhallgató. Nem bámult vissza.
Nem is köszönt. Egy palack ásványvízzel ült az asztalához, déli fél

szerűtlen szent, épült a 18. század második felében, és a kertjében
temető is volt, vékony kőtámlák sorakoztak a pázsiton, alattuk
nyugodtak az első hivatásos amerikai halottak. Némelyik kőtábla
olyan kopott volt, hogy képtelenség volt kiolvasni a birtokosa nevét és
életének karcolatát, melyet gyakran, nemcsak itt, de Angliában is,

gok és fonott babák és plüssmacik emlékeztek Isten házában. De
nem is ez a lényeg, gondolta Szív, hiszen a munkások, akik a romok közt dolgoztak, és szívták a tüdejükre a mérgező porokat, a
fémes felhőket, a halálos kipárolgásokat, munka után és közben,
betérhettek ide, a szomszédba, a háromszáz éves kápolnába be-

egykor, kezét az arcába temetve zenét hallgatott, olykor kortyolt a
vízből, majd ment dolgozni, nyilván számolni és osztani, gondolta Szív,
és aztán ennek az ásványvizes ebédidőnek vége lett. A yuppi távozott,
várta a forgatag. S mert fogást nem talált, hát Szív is továbbindult.

megírnak, rávésik a kőre az emberi élet rövid, ámde jelentőségteljes
eseményeit, mint valami korai telefonüzenetet. Szív körbejárt a
kápolnában. A hely persze eredetileg imára és rituálékra teremtetett.
Az imádkozásnak azonban nincs mérhető, megszabható ideje.
Pontosabban csak jelen ideje van, gondolta Szív, és ez a jelen idő úgy

bocsáttatást nyertek, hogy pihenjenek, erőt gyűjtsenek. És aki akkoriban tévedt ebbe a kicsi, de túlélő épületbe, hát halhatta, hogy
a halálosan fáradt munkások miként szuszognak, horkolnak, és
Szív, amikor ezt megtudta, a getsemani kertre gondolt, a figyelmet-

Nem volt eltervezve, nem volt kikalkulálva, de egyszerre csak ott állt,
a hatalmas, két-három futballpályányi terület határán, ahol a tornyok
is magasodtak, és ahol éppen öt esztendeje összeomlottak. „Ground
Zero-nak" hívják a területet, és lezárták, mert építik, átépítik,
újraalkotják. A fémkerítésre nagy táblákat aggattak, rajtuk a tragédia
napjának története dokumentáltatott a napfelkeltétől a szörnyű
porfelhők látványáig. Manhattan felett kel a nap, mint mindig, és a

Nézelődtek turisták a kerítésnél, nem túlzottan sokan, de lelkiismeretesen. Szív visszaindult a Broadway irányába, majd szinte
belebotlott a kicsiny Szent Pál-kápolnába. És persze belépett az

vonatkozik a jövőre, hogy hurcolja magával a múltat. Mint valami
időkoktél. Aki imádkozik, nincs is, nem akar jelen lenni. A tornyok
ledőlésekor a kicsiny temetőkert is csaknem pusztulásra ítéltetett,
mert a kétszázötven éves sírok pázsitját mindenféle fémhulladék és
rengeteg papír, üzleti papír, szerződések, meghatalmazások, regisztrálások, jóváhagyások, átutalási bizonylatok, kimutatások, köny-

len, felejtő alvásra, az éberség jóvátehetetlen elvesztésére. Alvó
szegekre a jéghideg homokban. De lám, mégis lehetséges úgy
aludni, hogy az valami szent jelenléttel legyen rokon. Hogy a horkolás is lehet imádkozás. Csak azt nem lehet tudni, hogy van-e az,
aki hallja, vagy ő is, mint egy torony, már égen, régebben, mint az
ikrek, összeomlott.
SZÍV ERNŐ
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A PALÁST A MAI KORONÁZÁSI JELVÉNYEGYÜTTES EGYETLEN DARABJA, MELY BIZTOSAN SZENT ISTVÁN KORÁBÓL SZÁRMAZIK

tárgyi emlékei
Mi a Szent Jobb története? Honnan származnak az olyan, hagyományosan Szent Istvánhoz kötött tárgyak, mint a királyi jelvényegyüttes és számos oklevél? - ezekről kérdeztük Zsoldos Attilát, a
neves történészt, sok más mű mellett Az Árpádok és alattvalóik,
valamint A szent király szabadjai című könyvek szerzőjét.
-A történelemtudomány
választ tud
adni arra a kérdésre, hogy hány
olyan tárgy maradt fenn, amely valóban Szent Istvánhoz köthető?
- Nem, vagy legalábbis nem úgy,
hogy megjelöl egyetlen számot. A nehézséget az okozza, hogy van néhány
olyan tárgy, amelyről elképzelhető,
hogy István tulajdonában volt, ennek
bizonyítása azonban lehetetlen. Példaként két fegyver említhető. Az egyik
a „Szent István-kard", melyet jelenleg
Prágában őriznek, a másik pedig a
Bécsben lévő „Nagy Károly-kard". Az
előbbi használati fegyver volt, mely talán 1270-ben került Prágába a magyar
kincstár más darabjaival együtt. A másik inkább díszfegyver, s bizonyosan
semmi köze a frank uralkodóhoz. Magyar szablya, s nem lehetetlen, hogy
azonos azzal a fegyverrel, melyet
1063-ban ajándékoztak egy német
előkelőnek. Számos olyan tárgyról tudunk ugyanakkor, mely egykor bizonyosan Istváné volt, mára azonban
nyoma veszett. Erre a sorsra jutott az
első magyar király lándzsája, melyet ő,
vagy még apja, Géza fejedelem kapott
a német-római császártól, s amelyet a
koronázási paláston a jobb kezében
tart. Ugyanezt mondhatjuk el gyűrűjéről, melyről egyik legendája tesz említést, vagy arról a miseruháról, melyet
az egyik kortárs pápának küldött ajándékba, a francia forradalom idején
azonban megsemmisült.

Királyavató korona
- Ismert, hogy a koronázási jelvények egy része nem az államalapítás korából származik.
Menjünk
sorban! Mi a tudomány mai álláspontja a Szent Korona eredetéről?
- A magyar történetírásban nincs ál-

hogy
István
uralkodói
jelvényeinek már I. András király
(1046-1060) különös jelentőséget tulajdonított, ám csak az Árpád-kor végén (1292) nevezi egy forrásunk a magyar királyavató koronát Szent István
egykori fejékének. A korona története
körüli bizonytalanságok végső soron
abból adódnak, hogy a ma ismert
Szent Korona tárgytörténeti elemzésének eredményei és az írott forrásokban fel-felbukkanó, a „magyar királyi
koronára" vonatkozó adatok nem,
vagy alig egyeztethetők össze, döntően azért, mert nem tudható, hogy az
írott források utalásai egy vagy több részben esetleg ma már nem is létező
- tárgyra vonatkoznak-e.

Szent István kincsei
- Mit tudunk a koronázási palástról?
- Az eredetileg miseruhának készült
palást a mai koronázási jelvényegyüttes egyetlen olyan darabja, mely minden kétséget kizáróan Szent István korából származik. 1031-ben ajándékozta István és Gizella királyné a székesfehérvári bazilikának, s minden bizonynyal a XII. század végén alakították át
palásttá. Jelentőségét egyebek mellett
az adja, hogy rajta látható Szent István
egyeden egykori ábrázolása.
- A jogart a palásthoz
hasonlóan
foghatta a kezében István király?
- A z utóbbi évek összehasonlító művészettörténeti kutatásainak eredményei megerősíteni látszanak azt a már
korábban is felmerült gyanút, hogy a
jogar szintén egyike lehet azoknak a
tárgyaknak, amelyek a XI. század elejéről származnak, s így nem zárható ki
annak lehetősége, hogy egykor Szent
István kincsei közé tartozott.
- A koronázási jelvények szép darabja az országalma. Ez mikor készült?
- Istvánnak a koronázási paláston
látható alakja egy országalmát tart a
jobb kezében, tehát az országalmával a legkorábbi időktől kezdve számolhatunk a koronázási jelvények
között.

Kétségtelen

ugyanakkor,

hogy a ma ismert országaima nem

A Szent Korona

A koronázási palást

Ajogar

talánosan elfogadott álláspont erről.
Eltekintve a különféle, tudományosnak semmiképp sem nevezhető, romantikus vagy misztikus elképzelésektől, abban többé-kevésbé egyetértés uralkodik, hogy a korona ma ismert formájában két különböző
tárgy egyesítéséből jött létre, s valószínű, hogy mindkettő XI. századi.
Bizonyosnak tekinthető az is, hogy a
korona alsó része eredetileg női koronának készült, míg a felső valamely
más tárgy része lehetett. A két rész
összeszerelésének időpontja és indoka vitatott: az 1070-es évektől a XV.
század közepéig bezáróan számos
időpont merült fel, a legtöbb híve talán egy III. Béla-kori (1172-1196)
egyesítésnek van. Vitatott, hogy a korona vagy annak valamely része
köthető-e valamiképpen Szent István személyéhez. Az kétségtelen,

lehet azonos azzal a tárggyal, hiszen a
main egy magyar Anjou-címer is szerepel: valamikor az 1300-as években
készülhetett, azaz bizonyosan nem
volt Szent István tulajdonában.

tihez legközelebb álló formában a
pannonhalmi monostor 1002. évi kiváltságlevele őrződött meg. Ennek ma
ismert változata vélhetően a XIII. század elején készült, mégpedig oly módon, hogy külalakjában is az eredetit
utánozza. Nem áll távol az egykori eredetitől a pécsi és a veszprémi püspökség számára egyaránt 1009-ben kiadott egy-egy oklevél sem. Szembetűnően különbözik ezektől az okmányoktól a veszprémvölgyi görög apácakolostor számára ismeretien időben
kiadott oklevél, ezt ugyanis nem latinul, hanem görögül írták, s vannak kutatók, akik szerint voltaképpen még
Géza fejedelem adta ki. A kérdés tisztázására hivatott vita még ma sem zárult le, ez magyarázza az István okleveleinek számát illető bizonytalanságot.
Ez a négy (vagy három) oklevél kevésnek tűnhet, ám ha meggondoljuk,
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A magyar
sy: hivatali
írásbeliség gyökerei

- Szent István korából különösen
kevés oklevél maradt fenn, holott más
korokból azért jobban állunk. Ez
pusztán az azóta eltelt egy évezreddel
magyarázható, vagy vaíami mással
is?
- összesen tíz - más felfogás szerint
kilenc - olyan oklevélszöveg ismeretes,
amelyet István nevében fogalmaztak
meg. Ezek többsége azonban évszázadokkal később készült hamisítvány.
A fennmaradók sem eredeti, István-kori alakjukban maradtak ránk. Az erede-

hogy csak István halála után jó százötven évvel állandósult a magyar királyi
udvarban az a hivatal, a kancellária,
melynek elsődleges feladata az uralkodói akarat hiteles okmányokba foglalása volt, már más a helyzet. Az oklevelek kiállítása és István törvényeinek
írásba foglalása mindenesetre egyértelművé teszi, hogy a magyar hivatali
írásbeliség gyökerei az államalapításig
nyúlnak vissza.

Kinek a jobbja?
- Ugyan kissé furcsa tárgynak tekinteni, de István kapcsán nem kerülhető meg a Szent Jobb. Biztosan a
nagy király kézfejéről van szó?
- A Szent Jobb története számos
ponton homályos. Általános feltételezés szerint István maradványait az
1061-es pogány lázadás idején elrejtették. Talán ekkor választották le a
jobb kart, melyet aztán a székesfehérvári prépostság egyik kanonoka önkényesen saját családi monostorába vitt.
István 1083-as szentté avatásakor
azonban bevallotta tettét - az utóbb

szintén szentté avatott - I. László királynak. Az ereklyét az attól kezdve
Szent Jobbnak nevezett bihari monostorban őrizték (ma Siniob, Románia), mígnem a XV. században átvitték
Székesfehérvárra. A Szent Jobb a város
török kézre kerülése (1543) után eltűnt, hogy aztán 1590-ben a dalmáciai
Raguzában (ma Dubrovnik, Horvátország) tűnjék fel. Minden valószínűség
szerint az történhetett, hogy a magyar
királysírokat feldúló törököktől raguzai kereskedők vásárolták meg s vitték
városukba az ereklyét, ahol az a helyi
domonkos szerzetesek birtokába került. Raguzából aztán 1771-ben Mária
Terézia hozatta Budára, míg István
egy másik ereklyéjét - koponyájának
egy darabját - ma is Dubrovnikban
őrzik. Annak bizonyítása vagy cáfolata, hogy az ereklyék valóban Szent István testének maradványai-e vagy
sem, nem lehetséges, de nem is fontos. A Szent Jobbhoz hasonló ereklyék
jelentőségét ugyanis nem materiális
történetük, hanem a hozzájuk kapcsolódó hagyomány ereje adja meg.
HANCZ GÁBOR

SZIESZTA - REJTVÉNY
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Ismerí-e a Bánk bán történetét?

BALOGH TAMAS
irodalom történész:
- Persze, hogy ismerem. Többször
is olvastam: középiskolában és az
egyetemen is. Azt gondolom, hogy
a Bánk bán legfőbb nemzeti drámáink egyike. Azt ajánlom mindenkinek, hogy legalább egyszer
olvassa el. Sajnos a szabadtéri előadásra nem tudok kimenni, de én
egyébként is a prózai színházat részesítem előnyben.

H0R0SZK0P
•jC*; KOS: Számos vita vár önre az
zMLIanyagiakat illetően. Nézeteltérése
lehet kedvesével és szüleivel is. Nézze át
alaposan terveit, bevételeit és kiadásait!

STEFANIK SÁNDOR
színházi
főügyelő:
- Igen, ismerem. Középiskolában
dolgozatot is írtunk belőle, és bár
az elemzésre kettest kaptam, ettől még nagyon jól tudom, miről
szól. A színházban a darab többféle rendezése alkalmával is dolgoztam. Sőt a Bánk bánból saját
kottakönyvem is van. Szerintem
ez a mű a magyar kultúra egyik
alapja.

•

DOROGI ORSOLYA
tanuló:
- Igen, ismerem. Nem olvastam
el, az és érettségi előtti napon úgy
éreztem, hogy ez lesz az egyik tétel, amit ki kell dolgoznunk. Ekkor kétségbeesve hívtam fel a
nagymamámat, aki a telefonban
elejétől a végéig kimerítő részletességgel elmesélte a történetét.
Másnap valóban az volt a feladat.
Azóta már láttam színházban is.

KOZMA JÓZSEF
alpolgármester:
• - Természetesen. Annak idején a
középiskolában olvastam, ezen; kívül láttam a drámát, az operát
i tévében és a szabadtérin is. Számomra a Bánk bán n e m kötelező
kedvenc, hanem szívügy. Ebben
jelenik meg tisztán és világosan a
nemzeti történelmünk. Jó lenne,
; ha nem csak azért olvasnák el a
fiatalok, mert kötelező.

CSOROG A TELEFON
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatokéi delmagyar.hu címre küldhetnek.
KEPCSERE
Elnézést kérünk olvasóinktól és
az érintettektől amiatt, hogy a
mai „Megkérdeztük" rovatunkban - technikai hiba miatt Szőcs Gábor fotója helyett Kónya
Gáboré jelent meg.

né Szegeden, a Garam utcai óvoda közelébe szeretne fekvőrendőrt. Az utóbbit az indokolja,
hogy a már meglévő fekvőrendőröket éppen az óvoda előtt kerülik ki az autósok, ami sokszor veszélyes helyzeteket teremt.

SÁRKÁNY UTCA
Seres István szegedi telefonáló
panaszolta, hogy a Sárkány utca
23/A előtt besüllyedt úton a nagy
kamionok akkorát zökkennek,
hogy a ház is beleremeg. A sebességkorlátozás mellett a gödör betemetése is fontos lenne.

MOTOROSOK
Az újszegedi' víztorony lábánál
rendszerint este 9 körül motoros
fiatalok gyülekeznek, akik egymást
túllicitálva kérkednek motorjaik
hangjával. A környékbelieket ez
rendkívül bosszantja, nem tudnak
pihenni, hergeli őket a zajongás. A
telefonáló, Lázár Judit mindenki
nevében kéri a motorosokat, illetve
azok szüleit, hogy tartsák máshol,
más időben a találkozót.

FEKVÓRENDŐR
Tápéról, a 20/230-9450-ről a Jávorka utcába, míg Török Ferenc fi

Búcsú Tóth Alajos atyától

SZŰZ: Bizonyos égető ügyekben
^ ' döntésképtelennek érezheti magát.
Még arról is nehezen dönt, hogy otthon maradjon vagy kimozduljon. Hallgasson meg- Mióta meg tudom különböztetni
érzéseire!
a magyart és a svédet - a nyelvet,
a kultúrát, az embereket és a szoj MERLEG: Váratlan telefonhívással kásokat, mindig nagy izgalom1 látogatók jelentkezhetnek be. A nem mal érdeklődöm a gyökereim, a
kívánt vendégeket kénytelen fogadni. Szedje magyarság után. Különösen a
össze magát ebben az esetben, kedves Mérleg! magyaroknak, (főként a svédekhez képest) viharos történelme
V
{SKORPIÓ: Kellő hozzáértéssel sok fogott meg nagyon. Kisiskolás
i mindent megold a mai napon. Dél- koromban, amikor olyan hideg
után készüljön fel egy esetleges összejövetel- volt, hogy alig lehetett kimenni a
házból, újra és újra megnéztem
re! Ruházatát nagy gonddal válassza meg!
az „Egri csillagok" című filmet,
J k ^ , | NYILAS: A vételnek és az eladások- amely a kevés magyar nyelvű viI nak kedvez a mai bolygóállás. Menjen deónk egyike volt. Tátott szájjal
boltokba, szerezze be, amire szüksége van! Ki- figyeltem azt a kitartást és önfelváló áron tökéletes minőségű holmikhoz juthat áldozó küzdelmet, amit az egri
vár magyar hősei mutattak a török janicsárok ellen, azt a szenJ ^ j BAK: Látogassa meg rég nem látott
vedést, amit az elzártság és a haTJ^. I rokonát vagy barátját! Frissítse fel
zától való távolság jelentett Tökapcsolatait, tegye meg ön a kezdő lépést! Várök Bálintnak, és a végső győzeratlan romantikus találkozás várhat a Bakra.
lem dicsőségét.

hittük: sok évi csöndes pásztori működésével megszolgált ragaszkodásunk erőt ad majd neki az elkövetkező esztendőkhöz is. Híveinek szeretete, mely
éppoly visszafogottnak és ugyanannyira erősnek
bizonyult, mint az övé volt, útravalója lett a menynyei hazába. Ki merné firtatni a Gondviselés szándékait? Vártuk, haza. Erezte, és ez fontos.
„A strandolok látták elmerülni a vízben a 74 éves
szegedi férfit, ők riasztották a vízi rendőröket. A
baleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják" - koppan a tárgyilagos hír. Hihetetlen. És mégis. Keresztény ember számára a víz a remény szimbóluma. A keresztség: alámerülés.
Krisztus szentsége: újjászületés a Szentlélek erejében. Halál, hol a te fullánkod?
Alajos Atya - Lojzi bácsi - szabadságra indult vasárnap, de ezután Mennyei Urát Isten fiainak szabadságában szolgálja tovább.
Imáit kérve egy felsővárosi katolikus hívő:
MARTON ÁRPÁD, SZEGED
Alajos atya temetése szerdán 10-kor Miskolcon, a
minorita templomban lesz.

Miért szeretnék Magyarországon

sm

A hazától való távolság ellenére bizonyított magyarságérzet és az együttérzés a magyarokkal szemben egyfajta küzdelmet jelentett számomra. A
hovatartozás nagy kérdése n e m
5 HALAK: Kötelezettségeinek nem egyszer merül föl bennem. Hobiztos, hogy eleget tud tenni. A va is tartozom igazából? Valapénzügyeknek se kedvez ma a bolygóállás. hányszor fölvetik a magyar vagy
Ne ragaszkodjon feltétlenül elképzelései- svéd barátaim ezt a kérdést,
hez!
mindig elgondolkozom rajta.
Svédül jobban beszélek, m i n t
magyarul. Személyiségem, stílusom, kulturális hátterem és
VEZESSENEK OVATOSAN!
Csongrád megyében az idén 265 zenei ízlésem is valószínűleg
könnyű, 201 súlyos és 27 halálos inkább svéd, m i n t magyar. De
átgondolom,
baleset történt. Négyszázkilen- akárhányszor
cen könnyű, kétszázhuszonket- mindig rájövök, hogy mindenten súlyos, huszonnyolcan pedig nek ellenére mégis magyar vahalálos sérülést szenvedtek! Az gyok. Sok magyar ismerősöm,
elmúlt héten a megye útjain akikkel nyaranta együtt szoknyolc balesetben kilenc ember tam lenni, meglepően nehezen
könnyű, négy balesetben öt sze- értik meg válaszomat, mivel
Svédországra, egy gazdaságilag
mély súlyos sérülést szenvedett.
Csongrád Megyei erősebb országra fölnéznek, és a
Baleset-megelőzési
Bizottság tipikus magyar önkritikájuk vá-

laszomat érthetetlenné teszi
számukra. Bár Magyarország
még n e m érte el azt a fejlettséget, hogy a Nyugat leggazdagabb, legnagyobb vagy legmodernebb országának nevezhessék, ennek ellenére a szépséget
n e m a materiális dolgokban
kell keresni, h a n e m az emberek
kedvességében, a népzenében, a
történelem során szerzett dicsőségben és a természet gyönyörűségeiben.
Mint szegedinek, mások által
talán még érthetetlenebb szoros
érzelmi kötődésem van a Tiszához és az Alföldhöz. Nyaranta,
amikor itt vagyunk, órákat sétálok a töltésen, és egyfajta odatartozást érzek, amit sem Bodenben, sem Umeaban, sem - a nyáron oly gyönyörű - Stockholmban n e m éreztem még.
Angol-, német- és magyartudásom fejlődésével kezdek rájönni,
hogy minden nyelv egy új kaput
nyit egy másik kultúra és életfelfogás felé. Csak a nyelven keresztül lehet valamit teljes egészében
megismerni. Ezért is szeretnék
Magyarországon tanulni, mert
úgy érzem, a magyar nyelvtudásomat, a szókincsemet ki kell bővítenem, hogy ezáltal sikeresen
elvégezhessem a magyar orvostudományi egyetemet. Az angol
nyelvű nemzetközi gimnáziumban sok más külföldivel volt módom megismerkedni. Itt, a volt
iskolámmal ellentétben, nem vagyok furcsa amiatt, hogy nem
svéd vagyok. Itt én svédebbnek is
számítok, mint a svéd származásúak, akik életük legnagyobb részét Kenyában, Kínában és a világ legtávolibb részein töltötték.
Az angol itt a köznyelv, ami segít
mindenkinek megtalálni a maga
helyét és hovatartozását. Pedig

tanulni
már-már kezdem megszokni a
nemzetköziség identitását, de
furcsa módon ennek ellenére
még inkább a magyarság után vágyok. A globalizáció miatt belátom az angol nyelv és a nemzetközi kapcsolatok fontosságát, de
ettől függetlenül a kultúra az,
ami minket azzá tett, akik valójában vagyunk. A magyarság
múltja visszhangzik a népzenénkben, népszokásainkban és
az emberekben. Ez ugyanolyan,
ha nem fontosabb, mint az angoltudás. Érdekes módon, hogy
ezt az ember észre vegye és tudatosuljon benne, külföldi magyarnak kell lennie. Amire a magyarságtudat fejlődéséhez szükség
van, az a destruktív önkritikának a feloszlatása és egy új, nemzeti értékeinket ismerő és hangsúlyozó gondolkodásmód, kialakítása, vagyis a régi gondolkodásmód visszahozása. Úgy érzem, hogy hozzáállásommal, tapasztalatommal nemcsak én adhatnék valamit magyarországi
tanulásom idején Magyarországnak (segítenék
megmutatni,
hogyha a magyarság összefogna,
minden lehetséges lenne), hanem én is öntudatosabb, igazabb
magyar lehetnék bárhol folytatódjék is életem a világban.
Ez a KMCSSZ (Külföldi Magyar Cserkész Szövetség) fillmori
jubileumi nyári táborában tudatosult bennem. Ott hatszáz magyar volt, mind különböző kulturális háttérrel, de egy szellemmel, egy akarattal és egy összetartással, és mindenkinek sikerült megtartania magyarságát, illetve ápolni azt, amit a magyarországi magyaroknak nemigen
sikerül: a magyar büszkeséget!
BOZÓKY LILI,
SZEGED, STOCKHOLM

TI

H

P0STAB0NTAS

Augusztusban Felsőzsolcára szokott utazni, paptestvéréhez. Az idén kivételt tett Tóth Alajos atya.
így amikor megkérdeztük, hol tölti most a vakációját, a maga tartózkodó mosolyával felelte: a BalatoBIKA: A családi programokon min- non. A múlt vasárnap fonyódi rokonaihoz indult...,
*
I denképpen vegyen részt! Akkor is je- de többé nem tért vissza.
lenjen meg ha ez sokba kerül önnek! Elveihez, Szívműtét után érkezett új szolgálatának színhenézeteihez ragaszkodjon, álljon ki mellettük! lyére, Szeged-Fölsővárosra. Nem lehetett könnyű a
dolga: hetvenhez közeledvén egy olyan közösség
IKREK: Kénytelen szemet hunyni élére helyezték, amely éppoly rajongással szerette
S számos hiba fölött. Vegye lazán a előző plébánosát, Kovács Miska bácsit, ahogyan őt
dolgokat, ne izgassa magát! Hagyja személyi- szerették hívei Miskolcon. Csöndben foglalta el új
ségét, egyéniségét kibontakozni, kedves Ikrek! helyét a városban és a hívek szívében. Mosolyogva,
észrevétlenül, bölcsen. Tapintatos ember volt sok
^ ^ RÁK: Kedvező híreket kaphat, amik élettapasztalattal és kellő humorérzékkel. Méltó
^ ^ bearanyozzák reggelét. Napja a utódnak bizonyult a szavakat gondosan megválokedvező kezdethez méltóan folytatódik. Él- gató Miska bácsi helyén. Ezért van, hogy csak keveset tudtunk meg róla. Nem önmagát: azt hirdette,
vezze a szép időt és kedvese társaságát!
aki küldte. Józan és nyugodt hittel. Úgy élt, mint a
Ö J OROSZLÁN: A gyakorlati dönté- minoriták szürke habitusa mutatja: háttérbe húzó**lsekre nem alkalmas a mai nap. Az dó, szolgai alázattal.
Hívei közbenjárására a megyés püspök épp a naelméleti dolgok implementálását is halaszpokban erősítette meg szegedi szolgálatában. Azt
sza későbbre! Foglalkozzon gyermekeivel!

; VÍZÖNTŐ: Az egyszerű pihenési
formáknak és időtöltésnek kedvez
ma a bolygóállás. Maradjon mindenben
szerény! így élvezheti igazán szabadidejét.
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Kommuriáaósptrlnariirka
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Ismeri-e
a

Bánk

bán

történetét?

Következő kértlésünk:
Hallotta-e már
a Dóm téri
zenélőórát?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

•

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szemt történik.

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

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
KÓHÁZI BENCE KORNÉL
Augusztus 3., 13 óra 36 perc, 3860 g. Sz.:
Molnár Tímea és Kőházi József (Szeged).
DRAGON BOTOND
Augusztus 17., 20 óra 35 perc, 3760 g. Sz.:
Bene Ildikó és Dragon Tamás (Szeged).
VALKAI KATA
Augusztus 17., 11 óra 20 perc, 3070 g Sz.:
Csiszár Tímea és Valkai József (Szeged).
MONOSTORI ENIKŐ
Augusztus 18., 5 óra 40 perc, 3230 g. Sz.:
Török Tímea és Monostori Attila (Szeged).
CSELÉDES LORA
Augusztus 18., 5 óra 50 perc, 3530 g. Sz.:

Molnár Szilvia és Cselédes Norbert (Sze-

VASARHELY
FARAGÓ EMESE
Augusztus 17., 7 óra 10 perc, 3600 g. Sz.:
Kiss Mónika és Faragó Tamás (Vásárhely).
CSENKI CSANÁD
Augusztus 17., 15 óra, 3500 g Sz.: dr. Makay Enikő és Csenki Zoltán (Szatymaz).
HORVÁTH LARA
Augusztus 18., 8 óra 25 perc, 3300 g Sz.:
Klapcsik Tímea és Horváth István (Hódmezővásárhely).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
SZOMBATON
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.
VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket a II.
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a sebészeti
klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, valamint a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap 0-24 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket, az egyéb sebészeb gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
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.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és
munkaszünet 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 szemészed klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
ma este 10 órától reggel 7 óráig, holnap este 8 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben. Tel.: 62/547-174.
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2006. augusztus 19., szombat

Bánk bán a szabadtérin
K

i r a k a t
I
La
1^

Szeged, Dóm tér
Szombat, vasárnap, 21.00

^ ^ H Wrdetői ajánlatok a mai napra

szerepelnek a vasárnapi díszelőadáson, mint Marton Éva, Tokody
Ilona, Kiss B. Atilla, de a másik, mai szereposztás sem hétköznapi

Ma és holnap tartják nemzeti operánk, a Bánk bán friss vál-

Bándi Jánossal, Wiedemann Bernadettel vagy a bécsi Staatsoper

tozatának második és harmadik előadását a szegedi Dóm téren,

sztárjával, Keszei Borival. Üdvözölheti a szegedi publikum a helyi

Szikora János rendezésében, Kesselyák Gergely művészeti vezető

kedvenceit

dirigálásával. A Szegedi Szabadtéri Játékok 75. születésnapjához

záróakkordjaként vasárnap este nemcsak a Dóm téri színpadon

méltón reprezentatív a szereposztás - amelyből kettő is készült

l

AZ

ELSŐ 5 0 0

Park Hotel*** félpanzióval

J

Hamarosan

Jelentkezés, felvilágosítás:

T

"

SPORT TRAVEL UTAZASI IRODA

Y

>ze?ed

6725 Szeged, Semmelweis u. 7.
Tel.: 62/488-888, 30/9831-888
6600 Szentes, Kossuth u. 15/A.
Tel.: 63/401-619. 30/349-2606

Á

automata DVD

59 900 Ft/fő + üdülőhelyi díj

R

V , , U

\

Szombat

kölcsönzője

• wuiu/.videocápák.hu

megfelelően állítanak elő.
Termékeink háztájiból felvásárolt állatokból hagyományos fűszerekkel

és módszerrel, minden hozzáadott adalékanyag nélkül készülnek.
Araink a minőséget

ífikrozík!

Jó étvágyat kíván az üzletvezető!

WSW^^Pf^^P^LPTfPPPW
M

B

B

i
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J

M

f

t

d

Esőnap: augusztus 21., hétfő

Újszegedi liget

,
elto

melyet kis tételben, nem nagyüzemi módszerekkel, a vevők ízlésének

B

nemigen lépett még föl ennyi nemzetközi sztár. Olyan hírességek

IV. szegedi

Tanyasi Hús Kft.-nek az a célja, hogy a vevők olyan áruhoz jussanak hozzá,

V

elhelyezett óriásképernyőn.

INGYENES

2006. 09. 02-09.

M

Í

i

H

játékok

láthatjuk az operát, hanem bárki megnézheti az Aradi vértanúk terén

néhány éve forgatott híres filmhez hasonlóan. Magyar operában

REGISZTRÁCIÓ

HORVÁT TENGERPART AUTÓBUSSZAL
SZENZÁCIÓS ÁRON

a

is: Gábor Gézát, Réti Attilát. A szabadtéri

A Megyei Hirdető 5. születésnapja
17.00: Megyei Hirdető
kvízjáték értékes ajándékokért
17.30: Probitas Tánccsoport Egyesület műsora
18.00: Nyuszi-koncert
18.30: Ónix kongashow
Afrikából
19.00: Crystal divatbemutató
20.00: Party Time zenekar
23.00: Kleopátra hastánc,
Party Time zenekar

M

Vasárnap
17.00: Akrobat Originál
Dance School
18.00: NSZK zenekar
19.00: Drink Panther's zenekar
23.00: Románcok
A fesztivál nyitva tartása:
Szombat 11.00-02.00, vasárnap 11.00-24.00

Havi törlesztőbe épített CASCO,
1040 Ft-ért típustól függetlenül
C R E D I T - M A S T E R

ICft.

CIH

k i p v i s i i k i

6 7 2 1 Saetegpeci, S a j k a u . ' 1 2 .
T e l . : 6 2 / 5 4 0 - 1 1 0 ,
2 0 / ^ 4 t 3 1-<Í3<S

BARAT PAPÍR KFT.

PAPÍR NAGYKERESKEDÉS

liflBBWMP
PAPIRUSZ

PLUSSZ

2000

PROGRAM

Bt.

PONT

Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19.ff(62)
V T T A R E X B T Szeged, Kálvária tér 32. ff (62) 444-890
F Ö L D E S I S T V Á N Szeged, Rózsa u. 6. ff (62) 472-580
R Ó K U S P A P Í R Szeged, Rókusi krt. 17. ff (62) 4894)91
T O B B S E K E L L B T . Kistelek, Kossuth u. 29. ff (62) 258-125

E-mail címünk: ajanloCa delmagyar.hu

III. T M A X KUPA

SjZF.GF.DI SZABADTÉRI

IATEKOK
Helyszín: Dóm tér
Ma és holnap: 21 óra: Bánk bán opera.

Időpont:

augusztus 19., 10°®
Helyszín:

Szeged Plaza parkoló
A nevezéssel kapcsolatos
információkért látogassa meg
a ww« fmax to weboldalt.
T O Y O T A

TV**

«'ilim«IU»IM»WUM
Siv-gi-a n4ifm«xóYÁ*«rhef9

Szeged. Dorozsmai út 9.,tel.: 62/551-700
Hódmezevásárhely. Szántó K. J. u. 178., tel.: 62/535-700

SZEGEDI, 1 989-BEN ALAKULT,
MA IS MŰKÖDŐ,
TARTOZÁSMENTES KFT.
100% üzletrésze nagy
értékű
(6 hektár). Szeged
belterületi,
kertvárosi lakás és kereskedelmi besorolású területtel
eladó.

IRÁNYÁR: 230 millió Ft.
2006. augusztus 24-ig.
Információ: 30/687-6508

Keleti és magyar perzsaszőnyegek, kilimek,
lakástextilek
• kézi javítása, restaurálása
(szegélyezés, rojtozás)
• szönyegkímélő kézi tisztítás,
molytalanítás
• régi és új textilek bizományos
adásvétele
Szeged. Horváth M. a, 7.
Hf.: h.-g.: 10-17, sro.: 10-13
Tel.: 62/633-528

vegetáriánus étterem •
vegetarian restaurant

Telefon..- 62/477-739
Zöldséges, gabonás ételek,
saláták, édességek
Ételeink hús, zsír és tojás
nélkül készülnek!
Hétköznap menü!
Tej- és tojásérzékenyek

g

részére sütemény- és

I

tortarendelést felveszünk
Szeged, Tisza Lajos krt. 7 6 .
Tel.: 6 2 / 4 7 7 - 7 3 9 * www.agnietterem.hu
Nyitva: 1 1 . 0 0 - 2 1 . 0 0 /
vasárnap zárva
e-mail: agnietterem@vipmail.hu

MOZI
SZEGED

BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
ma és holnap 18, 20 óra: A testőr-,
ma és holnap 22 óra: Kútfejek.
BALÁZS BÉLA TEREM
Ma és holnap 18.30, 20.45 óra:
C.R.A.Z.Y.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
Ma és holnap 18.15, 20.30 óra:
Napola - A Führer elit csapata.
GRAND CAFÉ
Ma és holnap 17, 21 óra: Humán
Traffic-,
ma és holnap 19 óra: Utolsó
napjaim.

22.30
hoínap: 11.15, 14.15, 17.15, 20
óra.
Ma és holnap Túl a sövényen:
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30
óra.
Ma és holnap Szakíts, ha bírsz!:
11, 15.15, 17.30, 19.45
és ma 22-kor is
Ma és holnap Verdák: 10.45, 13.15
óra.
Ma és holnap légkorszak 2. - Az
olvadás: 11.30 óra.
VÁSÁRHELY

MOZAIK MOZI
Ma és holnap 17.45 óra:
Superman visszatér. Színes
amerikai film;
ma és holnap 20 óra: Az íj. Színes
koreai film.
MAKÓ

Ma és holnap 20 óra: Poseidon.
Színes amerikai film.
SZENTES

Ma és holnap 17.30 óra: Darwin
rémálma. Színes
osztrák-belga-francia
dokumentumfilm;
ma és holnap 20, 22 óra: A Karibtenger kalózai 2. Színes amerikai
akció kalandfilm.
KÖZÉLET
SZEGED

A Nemzetiségek Házában ma
8.30 órakor lengyel, 10 órakor
horvát és haladó szlovák nyelvi
óra.

PLAZA CINEMA CITY
Ma és holnap Rém rom: 10.15,
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15
Szombat esténként ismét várja
és ma 22.15-kor is.
vendégeit a Ligetfürdő. Az
Ma és holnap A United 93-as:
éjszakai fürdőzés este fél 10-től fél
17.45, 19.45 és ma 21.45-kor is.
l -ig vehető igénybe.
Ma és holnap A testőr: 11.15,
15.45, 18, 20.15 és ma 22.30-kor
A Port Royal Étterem és a
is.
Casablanca Kávézó Vaszy téri
Ma és holnap Las Bandidas: 15.30, teraszán ma és holnap: 35. kajak20.30 és ma 22.30-kor is.
kenu vb kivetítős közvetítése.
Ma és holnap Ház a tónál: 13.30,
15.45, 18, 20.15 és ma 22.30-kor
A Szeged Plaza parkolójában ma
is.
10-18 óráig: Toyota TMAX Kupa
Ma és holnap Garfield 2: 10, 12,
amatőr szlalomverseny.
14, 16, 18, 20 és ma 22-kor is.
Ma és holnap Halálos iramban:
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45 és
út 42.)
ma 22-kor is.
10 órától 18 óráig;
Ma és holnap Lúzer SC: 13.15 óra. a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.) 9 órától 19 óráig várja
Ma és holnap 16 utca: 13,30 óra.
látogatóit.
Ma A Karib-tenger kalózai TISZASZIGET
Holtak kincse: 11, 14, 17, 19.45,

G Ő« T
6:.

,

XI. tiszaszigeti falunapok
Helyszín: Szent Antal tér
Ma:
14.00: Tiszasziget-Zenta-Csanád
öregfiúk labdarúgó-mérkőzés az
általános iskolában
16.00: megemlékezéssel
egybekötött koszorúzási ünnepség
a Szent István-szobornál
17.00: megnyitó, a község
legidősebb lakosainak köszöntése,
„ Lakókörnyezetünk
legrendezettebb portái" díjak
átadása, 60. házassági évfordulóját
ünneplő házaspár köszöntése
17.30: fiatal tehetségek műsora közreműködnek: tiszaszigeti
napköziotthonos óvoda elballagott
növendékei, Desperado
táncegyüttes mazsorettcsoportja,
Horváth Tímea, Horváth Zsolt,
Kékesi Dóra, Magyar Dénes; V.
nemzetközi megyejáró fesztivál fellépnek: Németország,
Hollandia, Olaszország,
Észtország, Oroszország
néptánccsoport j ai
22.00: tűzijáték
22.30: utcabál Kopasz Ferenc és
zenekara közreműködésével
Holnap:
9.30: ünnepi szentmise
15.00: Tiszasziget-Deszk megyei
II. osztályú ifjúsági labdarúgómérkőzés a füves nagypályán
17.00: Tiszasziget-Deszk megyei
II. osztályú felnőtt labdarúgómérkőzés a füves nagypályán
KONCERT és BULI
SZEGED

A SZOTE-klubban ma 22.00
órától: A te bulid.
A Sing-Singben ma 23.00 órától:
Rouge 88.
A Port Royal Étterem és a
Casablanca Kávézó Vaszy téri
teraszán ma 21 órakor: Peter &
Pan.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED

A Kézműves Pince és Galériában
(Kálmány L. u. 21.) megnyílt
Farkas Gyula festőművesz
kiállítása. A tárlat szeptember 6áig, munkanapokon 10-18 óráig
szombaton 10-14 óráig
látogatható.
A Belvárosi mozi Kamara
Galériájában (II. emelet) megnyílt
Sinkó János képzőművész
Dimenziók című kiállítása.

GSry Pina* &Tamz, $723 Sstged, Liszt n. 9.
ahol

A TAL.ÍLASMAN

H;.vséces

KAADÁS

I Ü N I

(62)

422-157

A tárlat szeptember 10-éig
tekinthető meg.
A rajz-művészettörténeti tanszék
galériáidban (Brüsszeli krt. 37.)
megnyílt a Plein Air 2006. XVI.
nemzetközi alkotótelep kiállítása.
A tárlat szeptember 10-éig,
naponta 10—18 óráig tekinthető
meg.
A Fekete Házban megnyílt Színek
a szabadtérin című tárlat, mely
augusztus 20-áig látható;
megnyílt az így öltözött a szögedi
nemzet - avagy a szabószakma
dicsérete című kiállítás, mely
2007. december 31-éig
látogatható.
Megnyílt a Horváth Mihály utca
8. számú új társasház
földszintjén kialakított Dusha
Fotógalériában Eifert János
Képnovellák című tárlata. A
kiállítás augusztus végéig
munkanapokon 10-18 óráig,
szombatonként 10-13 óráig tart
nyitva.
A Móra Ferenc Múzeumban
(Roosevelt tér 1-3.) megnyílt
Újjászületett remekművek - a
reneszánsztól a barokkon át a 20.
századig címmel Szabó Tamás
restaurátorművész 25 éves
jubileumi kiállítása;
megnyílt a 150 éve született Stróbl
Alajos szobrászművész
emlékkiállítása;
megnyílt a Kacor, kece, kisködmön
- 100 éves a Móra Ferenc Múzeum
néprajzi gyűjteménye című
kiállítás;
megnyílt a Régi idők, távoli tájak
kultúráiból I. Peru-Bolívia. Mind a
négy kiállítás szeptember 3-áig,
hétfő kivételével naponta 10-17
látható;.
Az Olasz Kulturális Központban
megnyílt a XI. táblakép-festészeti
biennále. A kiállítás szeptember
16-áig, hétfő kivételével naponta
10-18 óráig tekinthető meg.
Szabadtéri előadás napjain 12-20
óráig.
MAKÓ
A József Attila Múzeumban
holnap nyílik Ellentétek - A jó és a
gonosz küzdelme című XVI.
Marosmenti Művésztelep
Munkakiállítása. A tárlat
szeptember 17-éig látható.

15

SZIESZTA-HÉTVÉGE

Szombat, 2006. augusztus 19.

Ünnepi programok

A családi szurkolótábor
este Bánk bánt néz

Szombat

Szeged

A Huszár Mátyás rakparton
A közélet, a kultúra, a gazdaság, a sport jeles Csongrád

13.30: Andy Dance School táncbemutatója

megyei képviselőit kérdezzük sorozatunkban arról, milyen
programot választanak maguknak a hét végén, s azt

bemutatója

Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgató-karnagya (képünkön) árulja el, mivel tölti szabadidejét.

SÁNDOR

18.30: Pumpkins Rock and Billy-koncert
2 0 . 0 0 : KFT-koncert
22.00: Blues Brothers Show

de a családi szurkolótáborunk
feltétienül kilátogat a Maty-érre. Kinek drukkolunk? Természetesen a teljes magyar válogatott szereplését figyelemmel
kísérjük - folytatta a karnagy. A család közös szegedi kedvenceiért külön is nagyon szorítunk. Ma és holnap száll vízre Janics Natasa, holnap pedig
Joób Márton is rajthoz áll.
- Rendszeres versenylátogatók vagyunk, igaz, aktívan
egyikünk sem evez - tette hozzá Gyüdi Sándor. - Remek alkalom a nagy családi találkozásokra, mert úgy látom,
különben csak az ebédlőasztalnál futunk össze a gyerekekkel. Közös kedvenc ételt
sem említhetek, ráadásul a
család egyik fele vega, a másik
húsos. A feleségemnek kétféle
ennivalót kell kitalálnia. A jövő hétre is színes a programunk, sőt SZIN-es. A fiam is
fellép majd az együttesükkel,
az NSZK zenekarral.
GYÜDI

16.00: Útközband-koncert
18.00: Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok

szívesen ajánlják-e másoknak is. Most Gyüdi Sándor, a

- A szabadtéri Bánk bán előadásait ugyan nem én vezénylem, de a zenei rendező feladatait én látom el. A tegnapihoz hasonlóan tehát a
mai és a holnap estém is a
Dóm téren telik - árulta el
Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgató-karnagya. - Kilenc óra előtt nem
sokkal megyek ki. A családom
is meglátogat, a tegnapi bemutatóra a feleségem és a két
lányom jött el, holnap pedig a
két nagy fiamat várom a közönség soraiba.
- A mostani hétvégénk
egyébként a kajak-kenu vb
szellemében ég. Még nem
döntöttük el, hányan és mikor,

14.00: Gőzerő-koncert

AJÁNLATA:

MA

Vasárnap
A Huszár Mátyás rakparton
11.00: Via Stellis keresztény zenekar koncertje
12.00: A Szeged Határőrség bemutatója
13.30: A Szeged Táncegyüttes műsora
15.00: A Hetedhét együttes világzenei koncertje
18.00: Szirtes Edina (Moe) koncertje
2 0 . 0 0 : A kajak-kenu vb győzteseinek köszöntése
2 0 . 3 0 : Zanzibar-koncert
2 1 . 1 5 : Fáklyás vízi felvonulás
2 2 . 1 0 : Tűzijáték
2 2 . 3 0 : Volvox-koncert

A városháza előtt és a Széchenyi téren
9.30: Térzene
9 . 4 5 : Az országzászló ünnepélyes felvonása
10.00: Ünnepi műsor és koszorúzás István
király és Gizella szobránál
11.00: A Pavane táncegyüttes műsora

Az alsóvárosi templom előtti tér, 17.00: A
felújított Mária-szoborcsoport újraavatása

Hódmezővásárhely

Szombat

14.50-K0R ÉS HOLNAP REGGEL 9 ÓRÁ-

Petőfi Művelődési Központ aulája, 10.00:

TÓL

A

Vitkay Gyula-emlékkiállítás - a Vitkay család

MATY-ÉREN. MA ÉS HOLNAP ESTE 9

fotóin keresztül bepillantást nyerünk Torontál-

ÓRAKOR BÁNK BÁN A SZABADTÉRI

vásárhely életébe 1895-1973 között, melyet

SZÍNPADÁN.

a település egyedülálló hímzései színesítenek

KAJAK-KENU

VB-DÖNTÖK

D.T.

A makói Zsákutca

Árpád utcai tájház, 10.00-15.00: „Széllel
bélelt" játszóház

Kossuth tér, 16.00: Őslüktetés - a M.É.Z.
együttes, a Rajkó zenekar, Ronan Morgan ír
sztepptánc-együttese és a Tálentum tánckar

pavilonokban

10-24 óráig várják a ven-

dégeket Magyarország legkiválóbb boraival.

Bulihely

Hódi Pál utcai színpad, 17.30: László Attila
Quintet koncertje

Itt nem fut zsákutcába az este - talán ez lehetne a szlogenje a
makói Zsákutca pubnak, ami mostanra lényegében az egyetlen
állandó zenés szórakozóhelye a városnak. Hangulatát egyfajta
kettősség jellemzi: igyekszik úgymond trendi lenni, de most,
nyáron például mediterrán fílinget idéz a terasz pálmákkal, az
asztalokon mécsesekkel és gyertyákkal, merthogy itt le lehet
ülni sörözni is, nem csak a tánc megy kifulladásig.
Az emeleti részt ilyenkor lezárják, ott már lehet, lenne egy kis
meleg - lent viszont két terem is várja azokat, akik egy kis
testmozgással tennék emlékezetessé a bulit. A nagyban természetesen az éppen futó slágerek dübörögnek, de az „idősebbek is elkezdhetik!" szlogen jegyében retrótermet is berendeztek a 60-70-80-as éveknél leragadt partizóknak.
Az árak nem vészesek: a sörök 250 forint körüliek, egy
viszki-kóla 650, egy Jáger 550, egy Redbull például 500 forint.
Egy-egy hétvégén négy-hatszáz ember fordul meg itt, ami
ráadásul azt jelenti, hogy zsúfoltság nemigen van.
Cím: Zsákutca, Makó, Deák F. u. 25.
Nyitva tartás: pénteken, szombaton délután 6-tól 5 óráig.
Ma éjjel: az év kertipartyja!
sz. i. M.

Kossuth téri színpad, 19.00: A Körúti Szín-

10.00: Szent István-napi ünnepség, újkenyérszentelés a csongrádi városháza előtti

Makó

Szombat

téren
17.00: Mini Színház: A király kenyere című
zenés mesejáték gyerekeknek

9.00: Zászlófelvonás

18.30: Ördöngös együttes népzenei kon-

Belvárosi református templom, 17.00: Csa-

certje

nádi László orgonaművész koncertje

2 0 . 0 0 : Mini Színház: Vásári komédia fel-

Sportcsarnok,

nőtteknek

19.00:

Szent

István-napi

nyugdijasbál

2 1 . 3 0 : Rozsdamaró zenekar népzenei kon-

produkciója

•

Vasárnap

Vasárnap

certje
22.00:

Lampionos felvonulás a

Kossuth

térről a Borutcába

ház bemutatja: Neil Simon: Mezítláb a park-

Deák Ferenc utca, 8.00: Kirakodóvásár
MSVSE sakkcentrum, 9.00: Sebestyén Béla

ban - vígjáték három felvonásban

sakkemlékverseny

ünnepi fesztiválzáró műsora

9.30: Ünnepi istentisztelet az újvárosi református templomban
10.00: Ünnepi szentmise a görög katolikus
templomban; ünnepi úrvacsorás istentisz-

2 3 . 3 0 : A XXVII. csongrádi napok, a bor-

Emlékpont színpad, 21.00: Omega együttes
koncertje

Vasárnap

telet a belvárosi református templomban;
Kossuth tér, 8.00: Zászlófelvonás az ünnep
tiszteletére

búcsúi szentmise a belvárosi római katolikus
templomban

2 2 . 3 0 : A csongrádi Alföld Néptáncegyüttes
és a lengyelországi Rajka Néptáncegyüttes

fesztivál és a kenyérünnep zárása

Szombat

Szentes

A sportpályán:

Szent István tér, 8.30: Ünnepi szentmise a

Hagymaház, 11.00: Nemzetközi budó-gála

14.00:1. szentesi lovasnapok - IC Ranch-ku-

Szent István-templomban
9 . 3 0 : Városi ünnepség Szent István tiszteletére, kenyérszentelés és áldás

Agro-Maké Kft. (Aradi u. 119.), 14.00:

pa
19.00: Színpadi műsor, utcabál

Emlékpont színpad, 16.00: Rock-Rock Bottom együttes koncertje

Emlékpont színpad, 18.30: Szabadtéri diszkó B. Tóth Lászlóval

Hédi Pál utcai színpad, 18.30: Minden egér
szereti a sajtot - zenés mesejáték két részben

Kossuth tér, 17.00: Nyári musicalkoktél gálaest a Budapesti Operettszínház repertoárjából: Mozarti, Szépség és Szörnyeteg,
Elisabeth, Rudolf, Rómeó és Júlia című
produkcióik legnépszerűbb dallamaiból hallhatnak Janza Kata, Náray Erika, Polyák Lilla,
Szinetár Dóra, Vágó Bernadett, Bereczki
Zoltán, Mészáros Árpád Zsolt, Németh Attila
előadásában

Kossuth tér, 20.00: Ünnepi operettgála két
részben - az Operettszínház művészeinek
gálaestje Lehár Ferenc, Kálmán Imre^ Huszka
Jenő, J. StaussJ. Brahms műveiből. Előadják
az Operettszínház művészei: Kalocsai Zsuzsa,
Fischl Mónika, Szendy Szilvi, Bódi Barbara,
Peller Károly, Vadász Dániel, Vadász Zsolt és
a budapesti Operettszínház balettkara
2 2 . 0 0 : Tűzijáték a Kossuth téren

II. Vásárhelyi borfesztivál
Mindkét napon a Kossuth téren felállított

Szent István-napi teniszverseny
17.00: XVI. makói művésztelep záró ki-

2 0 . 0 0 : Éjszakai kispályás labdarúgótorna

állítása

2 0 . 3 0 : Őrtorony együttes koncertje

Csanád vezér tér, 18.00: Csillagmenet a XII.
makói fúvószenekari találkozó résztvevőivel

19.00:

Szent István-szobor, 19.00: Szent István-

na-templomban, közreműködik: Nagy János

napi ünnepi testületi ülés, az új kenyér

(orgona), Tóth Judit (ének)

átadása, áldása, szentelése; városi kitüntetések átadása

Szent István-szobor, 20.00: XII. makói fúvós-

Orgonahangverseny

a

Szent

An-

Vasárnap

zenekari találkozó résztvevőinek gálaműsora

Az ifjúsági park szabadtéri színpadán:

Csanád vezér tér, 21.00: Tűzijáték
Városi könyvtár előtti tér, 21.30: Utcabál

18.39: Fourtissimo együttes
19.00: A korona alatt című zenés játék, a

2 2 . 0 0 : Zászlólevonás

gödöllői Fiatal Művészek
adása

Csongrád
Bor- és kenyérünnep

Egyesülete elő-

2 0 . 0 0 : Kenyéráldás és -szentelés, ünnepi
kenyérszegés

Szombat

2 0 . 3 0 : A musical sztárjai: a Budapesti Operettszínház művészeinek előadása Szinetár

A Borutca programja:

Dóra, Bereczki Zoltán, Janza Kata, Mészáros
Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté fellépésével

14.00: Látványsütés a Kemencés kertben
16.30: Csongrádi Fitness SE bemutatója
17.00: Az Ázsia (volt Feketevár) Áruház
divatbemutatója
17.30: Aikidobemutató
18.00: Neotons együttes koncertje
19.30: Szabad Ötletek Színháza: Nosztalgiakabaré
2 1 . 3 0 : Back II. Black élőkoncert
2 4 . 0 0 : Estét záró utcazene

2 2 . 0 0 : Tűzijáték
2 2 . 2 0 : Club 54-koncert

A sportpályán:
14.00: Kulturális és sportprogramok
17.00: Hevesi Imre és a ZűrZavar zenekar
Varázsének című műsora
2 2 . 4 5 : Romantic-koncert
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5.25 Hajnali gondolatok 5.30
Kárpáti krónika (ism.) 5.40
Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Hurrá, vidékre költözünk!
Angol ifjúsági tévésorozat, 19/8.
9.30
Sandokan.
Olasz
rajzfilmsorozat. Harcoló szerzetesek
10.00 Felfedezők kalandjai (ism.)
10.30 Momentán. Improvizációs
műsor fiataloknak. Virtuális
szerelem (ism.) 11.05 Izomláz.
Szabadidősport-magazin 11.35 A
"Trianon-szindróma, 53. 12.00 Déli
harangszó 12.01 Híradó 12.10
MaXmotor. Motorosmagazin 12.40
Tejben-vajban. Bíró Ica - Sebeők
lános (ism.) 13.10 Vérvörös nyár
Francia tévéfilmsorozat, 107. 14
05 A piros kardigános utazó Három
nap a Kultúrházzal Berlinben (ism.)
14 30 Jelképtár A híd (ism.) 14.40
Abszolút Kulturális portréműsor.
Szőke Szabolcs (ism.) 15.10 Fesztikörkép Fesztiváljárő kulturális
magazin 15.40 TS - Kajak-kenu vb
Közvetítés
Szegedről
18.30
Panoráma Világpolitikai magazin
19.00 Luxor-show
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Ötöslottó-sorsolás
20.15 Ludas Matyi Magyar film
22.05 Örömzene
Mozart szellemében, 1.
23.05 Híradó
Benne: időjárás-jelentés
23.10 Sporthírek
23.20 Volpone Francia-portugál
filmszatíra
0.50-1.03 Kárpáti krónika

TV 2
6.00 TV 2-matiné. Rajzfilmek
10.10 Ictix 10.30 Kalandos szafari
Dél-afrikai kalandfilmsorozat, 24. A
bazi nagy zulu lagzi 11.00 Mókás
állatvilág. Angol természetfilmsorozat
11.30
Laktérítő.
Otthonteremtő
magazinműsor
12.00 TotalCar 12.35 Trcmors Ahová lépek, ott mindig szörny
terem. Amerikai akcióvígjátéksorozat, 12. Vízi veszedelem |12]
13.25 Karén Sisco - Mint a kámfor.
Amerikai krimisorozat, 8. Egy nehéz
nap délelőttje 112] 14.30 A
láthatatlan
ember
Amerikai
akciófilm-sorozat, 21. Kissé ördögi
[12] 15.30 Bűbájos boszorkák

VASARNAP

5.25 Hajnali gondolatok 5.30
Kárpáti krónika (ism.) 5.40
Agrárhíradó 5.50-8.55 Napkelte
8.55 Ünnepi zászlófelvonás és
tisztavatás. Közvetítés a budapesti
Kossuth Lajos térről 9.50 Telesport.
Benne: Kb. 9.50 Kajak-kenu vb.
Közvetítés Szegedről Kb. 11.15
Gyorsasági motoros világbajnokság.
Cseh Nagydíj, 125 kem 12.20
Híradó 12.25 Századunk - Ötven
éve történt 12.55 Főtér. Miskolc
(ism.) 13.45 Csellengők. Eltűntek
nyomában 14.10 „így szól az Úr!"
A Biblia üzenete 14.15 Örömhír A
baptista egyház műsora 14.45 TS Kajak-kenu vb Közvetítés Szegedről
16.55 Szent Jobb-körmenet 19.30
Híradó este 19.55 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 „Az élet szép,
az élet minden"
Magyar musicaldalok
20.55 Tűzijáték
21.35 Ének a csodaszarvasról
Magyar rajzfilm
23.05 Híradó
Benne: időjárás-jelentés
23.10 Sporthírek
23.15 TS - Motorsport
2 3 45 TS - Gyorsasági motoros
világbajnokság

Cseh Nagydíj, Moto GP

0.40 Héthatár
1.20-1.33 Kárpáti krónika

TV 2
5.45 Reggeli gondolatok. Vallási
magazin 6.15 Mókás mechanika.
Amerikai animációs filmsorozat, 3.
6.45 TV 2-matiné. Rajzfilmek 7.30
Tom Sawycr kalandjai. Amerikai
rajzfilm 9.05 Egy rosszcsont manó
csínytettei 2. Német családi film
11.05 Pancserek a pácban. Amerikai
film 112| 12.50 Ne folytassa, felség!
Amerikai vígjáték 14.45 A dzsungel
könyve 2. Amerikai kalandfilm
16.30 Fantom Amerikai-ausztrál
akciókalandfilm |12| 18.30 Tények
Hírműsor
19.00 lülipános Fanfan
Francia kalandfilm
A XVIII. századi Franciaországban
az emberek boldogan éltek. A nők
könnyen kaphatók voltak egy kis
etyepetyére, a férfiak többsége pedig
kedvenc sportjával, a háborúval

Amerikai filmsorozat 55. Fényőrzők
klubja [ 121 16.30 Csillagkapu Atlantisz
Amerikai
sci-fi
akciósorozat, 1. Fel-emelkedés [12)
17.30 Rex felügyelő Osztrák-német
krimisorozat, 72. Gyermekrablás
1121 18.30 Tények Hírműsor 19.00
Magellán Tudományos utazás a Föld
körül
(12)
19.30
Activity
Magyarország
legnépszerűbb
társasjátéka |12|
20.10 Vissza a jövőbe 2. Amerikai
kalandfilmvígjáték |12]
Marty és Doki 2015-be
tett
lélegzetelállító utazása úgy tűnik,
hogy megoldotta a McFly család
néhány jövőbeni
problémáját.
Amikor azonban visszatérnek a
jelenbe, hamarosan rá kell jönniük,
hogy valaki fenekestül felforgatta
az időt...
22.20 KicsiKém - Szór Austin
Powers 2.
Amerikai vígjáték [12]
0.05 Jackie Chan: A kobra
Hongkongi
akcióvigjáték (18)
1.45 FBI-ügynökök bevetésen
Amerikai krimisorozat,
14. (16|
2.35 A láthatatlan ember Amerikai
akciófilm-sorozat, 21. [12) (ism.)
3.25 Magellán Tudományos utazás
a Föld körül 112] (ism.) '
K

L

U

B

6.00
Az
internet
csodái.
Ismeretterjesztő
film
7.00
Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek.
A gumimacik; Micimackó legújabb
kalandjai; Lilo és Stitch 10.05
Receptklub 10.20 06 91/334 455.
Hívjon! látsszon! Nyerjen! 11.25
Ötletház.
Szórakoztató
otthonteremtő magazin 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.05
AutóMánia. Autósmagazin 12.45
így készült: Las Bandidas. Amerikai
werkfilm 112] 13.10 Bazi nagy görög
élet. Amerikai vigjátéksorozat. Nick
elköltözik [12] 13.40 Odüsszeia.
Amerikai
kalandfilmsorozat.
Pheedra [ 12j 14.35 Tuti gimi
Amerikai filmsorozat. A véletlen
műve 15.30 M, mint muskétás
Amerikai kalandfilmsorozat. Titkok
[ 12] 16.25 Szellemirtók Amerikai
vígjáték [12] 18.30 Híradó - Esti
kiadás 19.00 Fókusz-plusz Magazin
[12|
19.30 Szabadnapos baba
Amerikai vígjáték
21.20 Taxi 2. Francia

foglalatoskodott, ez volt az egyetlen
játék, amelyben mindenki részt
vehetett. Fanfan, az ifjú kalandor, a
női nem nagy csodálója kénytelen
XV Lajos hadseregébe menekülni,
mivel a házasság igájába akarják
kényszeríteni. Egy toborzó őrmester
észvesztően
gyönyörű
lánya,
Adeline azt jósolja Fan fannak, hogy
katonaként dicsőség vár rá és az
övé lesz a király lánya is...
21.00 Tűzijáték
21.30 7 törpe
Német vígjáték |12|
23.30 Arábiai Lawrence Angol
kalandfilm [12]

CZSlZS
K L U B

6.00 Slayers, a kis boszorkány. Japán
animációs filmsorozat |12] 6.30
Kölyökklub 9.20 Receptklub 9.35
06-91/334-455. Hívjon! Játsszon!
Nyerjen! 10.35 Barátok közt maraton. Magyar filmsorozat [12].
Közben: Híradó - Déli kiadás 13.15
Anna és a király. Amerikai
kalandfilm [12] 15.50 Hatoslottósorsolás 16.00 Égy zseni, két haver,
egy
balek
Olasz-francia
westernkomédia [ 12] 18.30 Híradó
- Esti kiadás
19.00 Karatekutya
Német-amerikai
akcióvígjáték
20.55 Ünnepi tűzijáték
21.40 Ámbár tanár úr
,
Magyar vígjáték 112)
23.20 Red Bull Air Race
0.05 Portré ]12]
0.40 Emlékezz
a titánokra! (12)
Amerikai film [12|
Boone-t (Denzel Washington), a
kiváló amerikai fekete futballedzőt
Virginiába hívják, az összevont
iskolák csapatához. A faji előítéletek miatti feszültségeket tetézi
Boone kinevezése. A fehér fiúk
nehezen fogadják el az új edző
utasításait. Az edzőtáborok eleinte
botrányos verekedésektől hangosak,
de a srácok lassan rájönnek, hogy az
egymás elleni gyűlölet felesleges.
Jól szerepelnek a bajnokságban, de
a legfontosabb meccs előtt a
kapitány autóbalesetet szenved. A
Titánok csapatának most igazi
egységet kell alkotniuk...
2.40 Papás-mamás Amerikai
vígjátéksorozat 3.05 Ámbár tanár úr
Magyar vígjáték [12] 4.40 Portré
|12| (ism.) 5.10 Topshop

akcióvígjáték [12|
22.55 K-l Magyar Nagydíj
0.10 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat,
XI. évfolyam.
Abbyt elrabolják [12]
1.10 Szellcmkutya
Amerikai akciófilm [16]
3.05 Szellemirtók
Amerikai vígjáték [12|
4.50 Fókusz Magazin (ism.)
5.10 Tbpshop
D U N A

5.25 Reggeli muzsika 5.30 Gazdakörválogatás 6.00 Halak, vizek... 6.30
Környezetvédelem
nemzetközi
viszonylatban 6.55 Gábor diák
Magyar játékfilm 8.25 Gyerekeknek
8.50 Mulattató múzeum 9.00 Kicsik
és vadócok 9.25 Cimbora 9.55 Kelet
kapuja 10.30 Masszázsvarázs 10.45
Madarat tolláról 11.10 Színház az
egész utca 11.45 Híradó, időjárásjelentés 12.00 Déli harangszó, vers
12.05 Isten kezében 12.35 Élő
népzene 13.05 Pinocchio 14.35 Árva
magyarok földjén 15.20 „Újra szól a
hatlövetű..." 17.05 Egy lépés előre
18.00 Híradó, sport, időjárás-jelentés
18.30 Mese
19.00 Caseiai Szent Rita
Olasz tévéfilmsorozat
20.45 Liszt: XII. Magyar
rapszódia
21.00 Örömkoncert
Lajkó Félix és vendégei
22.35 Duna-sport
22.50 Fények távolában
0.35 Schubert: Esz-dűr zongoratrió
0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.05
Híradó, sport, időjárás-jelentés 1.25
Duna-sport 1.40 Mese 1.45 Hol volt,
hol nem volt... 1.55 Örömkoncert
3.25 VI. Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Budapest 4.25 Századunk
- Ötven éve történt 4.50 Isten
kezében

5.25 Hajnali gondolatok 5.30
Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-9.00 Napkelte 9.00 Válaszd a
tudást! Benne: Korkép. Ahol az ég
is meghajlik 10.00 TS - Kajak-kenu
vb. Közvetítés Szegedről 13.00
Mindentudás Egyeteme Klub 13.55
Sugár Miklós: Csend és hang 14.05
Romamagazin
14.30
Unser
Bildschirm
Német
nyelvű
nemzetiségi magazin 15.00 Teiezöld
Környezetvédelmi magazin 15.25

DUNA
5.25 Reggeli muzsika 5.30 Kelet
kapuja 6.00 Digitális bolygó 6.30
Gyerekeknek 7.00 Az aranykenyér
Szlovák tévéfilm 8.10 Hol volt, hol
nem volt 8.30 Trollmesék 9.00 Állami
zászlófelvonás és tisztavatás 10.05
Csángó mise Csíksomlyón 11.10
„Tükröt tartani e ragyogásnak" 11.45
Híradó, időjárás-jelentés 12.00 Ünnepi
stúdió Kolozsvárról és Budapestről
12.10 Élő egyház 12.35 Enek a
búzamezőkről Magyar játékfilm 14.00
Ünnepi stúdió Kolozsvárról és
Budapestről 17.00 Szent Jobbkörmenet 18.30 Híradó - A nap
krónikája Benne: sport, időjárásjelentés 19.30 Ünnepi beszéd 19.40
Mese
20.00 Caseiai Szent Rita
Olasz tévéfilmsorozat
21.45 Duna-sport
22.00 Képes krónika
Ünnepi stúdió
Kolozsvárról és Budapestről
22.30 Árva magyarok földjén
Dél-Erdély
23.10 Századunk - Ötven éve történt
23.40 István, az egyetemes szent
0.05
Kodály-Bartók
Ifjúsági
Világzenekar 0.55 Vörösmarty Mihály:
Szózat 1.00 Himnusz 1.05 Híradó A nap krónikája 1.55 Duna-sport 2.15
Állami zászlófelvonás és tisztavatás
3.20 Ünnepi stúdió Kolozsvárról és
Budapestről

Napnyugta 18.00 Árva magyarok
földjén Magyar dokumentumfilm,
4/1. Kolozsvár 18.40 István, a szent
király 2/1. 19.05 Kliqperek Gitta
19.30 Esti mese Magyar népmesék.
Magyar rajzfilmsorozat. A két
aranyhajú fiű 19.40 Te Deum 19.55
Verssor az utcazajban
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek
Időjárás-jelentés
20.35 Kultúrház
21.00 A mozi mágusai - Jan
Hrebejk: Kuckók
Cseh film
22.55 Schiff András Bach
Angol szvitjeiről
23.30 Szerelmetes férjem
- azaz hová is tettem
a méregfiolát?
Ausztrál-angol-amerikai
dokumentumfilm [18)
0.25 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat,
77-78. 2.10 Mozart: Don Giovanni
Opera két felvonásban. Közvetítés az
Aix-en-Provence-i
Fesztiválról
4.50-5.24 Mérföldkövek a magyar
technika történetében Vásárhelyi
Pál
TELIN

V Á R O S I TV

S Z E G E D

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
(ism.) 07.55 Képújság 09.00 Tér-erő
- a régiók és kistérségek műsora
09.30 Grand Prix - autó- és
motorsportkrónika 10.30 Kincses
Sziget - az élő zene magazinja 11.00
Pénzhalász
telefonos
nyereményjáték 12.00 Képújság
17.00 Golfmagazin 17.30 Képújság
18.00 Verseny (ism.) 18.30 Nagyító
(ism.) 19.00 Nyári Körút (ism.)
20.30 Hírháló - az ország hírei
21.00 Bencze-show-beszélgetések
hírességekkel 21.30 Sió Miss
Balaton 2006. 23.00 Maksavízió Maksa Zoltán és társasága 23.30

tudást! - Iskolapélda Hogyan
tovább? Lovak az oktatásban 15.25
Napnyugta 18.00 Árva magyarok
földjén Magyar dokumentumfilm,
4/2. Mezőség 18.40 István, a szent
király 2/2. 19.05 Kliqperek Itt a
Petra, hol a Petra? 19.35 Esti mese
Vízipók-csodapók.
Magyar
rajzfilmsorozat. A rák ruhája 19.40
A Szent Korona 19.55 Verssor az
utcazajban Károlyi Amy: A küldött
20.05 Híradó este
20.35 Szörényi Levente-Bródy
János: István, a király
Rockopera. Közvetítés
Csíksomlyóról, felvételről
22.30 Kaviár és lencse Tévéjáték
23.55 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat, 79-80.
1.40 Izomláz Szabadidősportmagazin 2.05 Aranyfüst, avagy mit
üzen a múlt? Hagyomány- és
értékőrző, tanulságot
kereső
magazinműsor 2.50 Magyar ház
Palackposta - üzenet a határon túli
televíziós műhelyektől 3.30 Válaszd
a tudást! - Iskolapélda Hogyan
tovább? Lovak az oktatásban
4.20-5.24 Válaszd a tudást! - Junior

HE/%

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
21.00-18.30 Hangos képújság
18.30 Betekintő - Önkormányzati
magazin Balástyáról (ism.) 19.00
Negyedik dimenzió - Látogatás a
Vadasparkban
(ism.)
20.00
Diagnózis - Gyopárosfürdői ajánlat,
Goodwill-Pharma
természetes
gyógymódok,

5.25 Hajnali gondolatok 5.30
Kárpáti krónika 5.40 Agrárhíradó
5.50-8.58 Napkelte 9.00 „így szól
az Úr". A Biblia üzenete 9.05
Örömhír. A református egyház
műsora 9.30 A sokszínű vallás 9.45
Maradj velünk! Találkozás Jézussal
9.55 Katolikus krónika 10.20
Metodista ifjúsági műsor 10.30
Útmutató. Harmónia caelestis
11.00 Esztergom - Szent és
gyámoltalan város, 2/1-2. 12.00
Déli harangszó 12.02 Aranyfüst
avagy mit üzen a múlt?
Hagyományés
értékőrző,
tanulságot kereső magazinműsor
12.45 Nemzeti értékeink Lillafüred
13.00 Átjáró Emberek és történetek
a Kárpát-medencében 13.25 Válaszd
a tudást! - Jobbulást! A herpesz
13.55 Magyar ház Palackposta üzenet a határon túli televíziós
műhelyektől 14.35 Válaszd a

TV

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
22.00-9.00 Hangos képújság
17.00 Tréning - 35. Síkvízi kajakkenu világbajnokság eseményei
(ism.) 18.00 Estelő nyár Iskolakezdés a Printkerrel (ism.)
19.00 Mandala - Nyári válogatás
(ism.) 19.30 Törzsasztal
Borászat, gasztronómia 20.00
Arcok Szegedről - Rózsa Miklós

Finanszírozás

és

létszámhelyzet az egészségügyben,
Gyermeknevelés, iskolakezdés (ism.)
VÁROSI

TV

S Z E G E D

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 09.00 Menü gasztronómiai magazin 09.30
Színházi magazin 10.00 A Krisztus
Szeretete Egyház műsora 10.30
Infománia - multimédia magazin
11.00 Pénzhalász - telefonos
nyereményjáték 12.00 Képújság
16.15 Szemközt (ism.) 16.30
Bartók-forgatag - Klauzál téri
összefoglaló 18.00 Zöld Stílus (ism.)
19.00 Képmutatók (ism.) 19.30
Mindentudás Egyeteme - Szeged
(ism.) - Dr. Falkay György előadása
20.30 Hírháló - az ország hírei
21.00 A debreceni virágkarnevál
23.30 Bencze-show - beszélgetések
hírességekkel 24.00 Képújság

Különjárat Képújság

rockshow

24.00

00.00 Képújság 09.00 Tér-erő 09.30
Grand Prix (Autó- és motorsport)
10.30 Kincses Sziget 11.00
Pénzhalász
telefonos
nyereményjáték 12.00 Képújság

Alföldi hírmondó 93,1 MHz
66,29 MHz 6.00 Reggeli krónika
8.00 Közéleti magazin 9.00
Európa hullámhosszán 10.00
Kapcsolás a Kossuthra 15.0018.00-ig Zenezóna Tel.: 62554801,
e-mail:
zenezona(a)
freemail.hu
18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

(FM 89,9 MHz)
00.00 Vegyes zene 16.00 Maniak
(alternatív zenei és kulturális
műsor) 18.00 Boogie Woogie
(Grooverider C kever) 20.00
Sambafriqua Club (DJ Kő és Don
Leon) 21.00 Vegyes zene

t

RÁDIÓ PLUSZ

Telefon: 62635-635; SMS: 3030
30 035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 7.00
Rádió Plusz Weekend - Alex 12.00
Kívánságműsor - Kis Kata 16.00
Dancefloor Chart - Molnár Balázs
18.00 Warm Up - Molnár Balázs
19.00-24.00 Ruty Plusz-Molnár
Balázs, Juhász Kund, Boki

FM95.4 gA Rádió SS
Hírek, időjárás, szegedi programok
minden óra 55. percében
7.00 Rádió 88 hétvége - Magyar
Márk
11.00
Autó-,
motorsportmagazin - Ábrahám
Zsolt 12.00 Magyaróra, a Rádió
88 régen hallott és legújabb
magyar zenéivel - Száraz Ferenc
13.00 Rádió 88 hétvége - Bálint
Gergely 15.00 Parkoló 88, a Rádió
88 autósműsora - Bálint Gergely,
Ábrahám Zsolt 16.00 Lécei Gyuris Péter, Tel.: 62/444-088,

17.00 Golfmagazin 17.30 Képújság
20.30 Hírháló 21.00 Bencze-show
21.30 Sió Miss Balaton 2006.

•TV
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17.00 Gyerekeknek: mesefilmösszeállítás 18.30 Heti Híradóink
20.00 Képes Sport (hétfői ism.)
SMS: 3030-30-188 19.00-24.00
Club 88 Erős és Spigiboy, Spy The
Ghost, Sterbinszky, DJ Berry, DJ
Wayko, DJ Szatmári, DJ Bigiboy
mixek - Gyuris Péter, Bálint
Gergely 0.00-7.00 Csak zene és
hírek minden órában

(Adástelefon: 62533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.00-12.00 Zenés
családi délelőtt 12.00 Déli
hírösszefoglaló 14.10 Humorpercek 14.30 Bolhapiac - csereberéljen, adjon-vegyen a Rádió 7tel, minden szerdán 16 óráig
mondhatják el a hirdetési szövegeket üzenetrögzítőnkre: 0630267-77-77, 15.30 Kívánságözön
20.15 Partyzóna 23.00 Zenei
válogatás reggel 6-ig.

6.00 Napzárta (ism.) 7.00 Makó
és térsége hírei 8.00 Szombat
reggel az Árkádia rádióval. A heti
hajtás után szabadon 12.00
Kistérségi Magazin (ism.) 13.00
Kívánságműsor SMS: 06 20220
4444, Tel.: 510-110 16.00
Sztárlesen. A hang és ami mögötte
van! 17.00 Árkádia Top 20. Az
elmúlt hét legjobb dalai, két órában
19.00 The Beat Goes. Az Árkádia
rádió klubzenei műsora, amire a
szomszéd is velünk táncol 23.00tól 8.00-ig Makó és a térség legjobb
zenéi, megszakítás nélkül!

©

06.00 Ice bulvár 10.00 Kék világ
12.00 Világjáró 13.00 Ice kivi
16.00 Ice DJ 17.00 Kuplung
18.00 Nekem 90' 19.00 Ice DJ
extra 00.00 Ismét Ice

debreceni virágkarnevál (felvételről)
00.00 Képújság 09.00 Menü 09.30
Színházi Magazin 10.00 A Krisztus
Szeretete Egyház műsora 10.30
Infománia 11.00 Pénzhalász 12.00
Képújság 17.00 Csillagszem 17.30
Képújság 20.30 Hírháló 21.30 A

Alföldi hírmondó, dél-alföldi
krónika, reggeli párbeszéd 9.00
Régiópolgár

• TV

vmítvB
17.00 Gyerekeknek: mesefilmösszeállítás 17.30 Városi megemlékezés államalapító Szent István
királyunk tiszteletére
szolgáltatókról - Kisistók Tímea
20.00 Közélet és Kilátó - Péter
Árpád 23.00 Csak zene és hírek
minden órában

masioo
MmKHáto

(FM 89,9 MHz)
00.00 Vegyes zene 12.00 Sensi
Radio (chill-out és downtempo
Gerazzal) 14.00 Vegyes zene
15.00 Rocklexikon (rockzenei
műsor) 17.00 Mélyvarázs (táncos
eklektika, okos chili - navigál:
Cord & Phalanx)
18.00
ZanZaNoVa (worldmusic - Teo
& Burg) 19.00 Jamaica hangjah
(reggae dreadheaddel) 21.00
Vegyes zene

PLUSZ
Telefon: 62/635-635;
3 0 3 0 30 035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még

több igazi

SMS:

sláger 7.00

Rádió Plusz Weekend - Alex
12.00 Kívánságműsor - Boki
16.00 Sportklub - Horváth
Levente 18.00 Középpont Zoltán Csaba és Szabó C. Szilárd
21.00-24.00 Még több igazi
sláger

FM954^Rádió88
Hírek,
időjárás,
szegedi
programok minden óra 55.
percében
7.00 Rádió 88 hétvége - Bálint
Gergely 11.00 Étvágyak, a Rádió
88 konyhája - Elekes Zoltán
12.00 Vasárnapi négyórás Lécei
- Gyuris Péter, Tel.: 62/444-088,
SMS: 30/30-30-188, 16.00
Sportmix: sporthírek, érdekességek, interjúk - Süli András
19.00 Cégér - A szegedi

(Adástelefon: 62/533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt 9.00-12.00
Szőttes. Vendég: Técsi Sándor
motorversenyző 3.00 Szívküldi az üzeneteket, jókívánságokat
kedden 13 órától 16 óráig
mondhatják el a 62/533-777-es
telefonszámon, 20.00 Röcsögő
BB King, 23.00-tól reggel 6 óráig
zenei válogatás.

m m
8.00 Vasárnap reggel az Árkádia
rádióval - A heti hajtás után
szabadon 12.00 Sztárlesen (ism.).
A hang és ami mögötte van
13.00-tól 17.00-ig Vasárnapi
kívánságműsor. SMS: 06 20220
4444, Tel.: 510-110 19.00
RockSokk (ism.) 20.00 Fonográf.
Régi idők legnagyobb slágerei
21.00-tól 6.00-ig Makó és a
térség legjobb zenéi, megszakítás
nélkül!

06.00 Ice bulvár 10.00 Kék világ
12.00 Világjáró 13.00 Ice kivi
16.00 Ice DJ 17.00 Kuplung
18.00 Nekem '90 19.00 Ice DJ
extra 00.00 Ismét Ice
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• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
telephelyre szakképzett hűtőgépház-kezelőt
felveszünk.
Tel.:
06-30/3527240, 30/339-7170. (54590459)

Albérletet kínál
• MORA utcában kétszobás, bútorozatlan, társasházi lakás kocsibeállási lehetőséggel kiadó. Ár: 45.000/
hó + rezsi. Szeged, 20/555-

• KÖNYVELŐIRODÁBA regisztrált mérlegképes könyvelőt keresünk számítógépes gyakorlattal. Érdeklődni:
06-70/338-4150, 8-16 óra
között. (54590526)

3 5 ) 6 . (54388321)

Állást keres

• MUNKATÁRSAT keresek
www.ariel.wni.hu.
Telefon:
06-30/289-37-80. (54691379)

• KOZGAZDASZ diplomával, angol, olasz nyelvtudással,- felhasználói számítógépes ismeretekkel, kereskedelmi gyakorlattal fiatal
hölgy munkát keres. 70/
580-9235. (54690878)

Állást kínál
• A KISTELEKI Általános
Iskola
egy
angoltanító
(szakkollégium 1-6 oszt.)
vagy angoltanári állást hirdet határozott időre. Érd.:
30/853-5923,
augusztus
21-től. (54590464)
• A REAL H u n g a r y Zrt
monolit vasbeton födémrendszer-zsaluzásban járatos, szakképzett ácsokat
keres állandó munkára. Érdeklődni
a
30/3831-021
számon. (54589619)
• A Vaszi-Ép Kft NEHÉZGÉP-KEZELŐI munkakör
(forgó-kotró)
betöltésére
munkatársakat keres, akár
azonnali
munkakezdéssel.
Jelentkezés: 70/319-16-38as telefonszámon. (54691352)
• GYAKORLATTAL rendelkező szerkezetlakatos és
hegesztő
szakmunkásokat
szegedi és vidéki munkára
felveszünk. Érd.: 62/4704 9 9 . (54590284)

• GYŐR MOSON SOPRON
megyei cukrászüzem keres
felvételre gyakorlattal rendelkező cukrászt jó kereseti
lehetőséggel, albérleti hozzájárulás megoldható. Érdeklődni:
30/475-4875.
(54691421)
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• MEGYEI TÜKÖR*

M NEMZETKÖZI közúti árufuvarozó cég makói munkavégzésre gyakorlattal rendelkező fuvarszervezőt keres. Angol/német nyelv tárgyalóképes ismerete feltétel.
E-mail:
rutai.katalin@martyyellow.hu.
(54691342)

M OROSHÁZÁRA vagyonvédelmi munkára munkatársakat keresek. Telefon: 0670/368-6712. (54691307)

NONSTOP

KÜLKERESKEDELMI

ÜGYINTÉZŐT
KERESÜNK
angol és német felsőfokú
nyelvismerettel.
GYAKORLAT ELŐNYT JELENT
.Perspektíva 054690829"
jeligére a Hirdetőbe
054690829

jába munkatársakat
alábbi

M TÁRSASÁGUNK autófényező szakmunkást keres
felvételre tehergépjárművek
és felépítmények festésére.
Érd.:
30/359-94-49.
(54690725)

M VARRÓNŐKET telve
szünk Kiszomborra. Érdeklődni: 30/424-7546. (54691291)
m ÁLLATGONDOZÁSBAN
jártas (szarvasmarhák) 1 fő
fiatal, nem italozó férfit felveszünk ottlakással. Teljes
ellátás, fizetés biztosított.
30/4025-268. (54691289)

Állást kínál

Dél-alföldi
autóipari

régió

legnagyobb

cégcsoportja

nan nyíló siegedi

újon-

autószalonkeres

az

munkakörökbe.

Alkatrészgazdász
Szerviz munkafelvevő
Pénztáros/hitelügyintéző

rn VILLAMOSSÁGI bolt vezetésére, ill. területi képviselet ellátására közép-, ill.
felsőfokú
végzettséggel
rendelkező munkatársat keresünk
szegedi
telephelyünkre. Jelentkezni a 06-1450-2710-es
faxszámra,
vagy a hoso@holux.hu email címre leadott szakmai
önéletrajzzal lehet. (54691056)
A Hansa-Kontakt Élelmiszervegyi áru nagykereskedelmi
cég munkavállalókat keres az
alábbi munkakörbe:

RAKTAROS

(NEHÉZ FIZIKAI MUNKA)
PÁLYAKEZDŐK
JEIJENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány szükséges. A jelentkezők
fényképes önéletrajzaikat az alábbi címre küldhetik:
Hansa-Kontakt Kft.
6 7 2 4 Szeged, H u s z á r u. 1.

AMIT ELVÁRUNK:

Beérkezési határidő:

• Adott munkakörre jellemző szakirányú végzettség, illetve szakmai
tapasztalat
• Igényes, precíz, körültekintő munkavégzés
• Elkötelezettség a teljes ügyfélelégedettség iránt

2006. augusztus 31.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Színvonalas munkahely
• Versenyképes fizetés
• Jó munkahelyi légkör, fiatalos,
dinamikus, kiváló csapat
• Folyamatos képzések és
karrierlehetőség
Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, küldje el fényképes
pályázati anyagát a következő címre:

Hovány Kft.
MÓZES ANDREA
6000 Kecskemét.
Szent László krt. 70.

|

- Mérlegképes könyvelői képzettség
- Min. 5 éves szakmai gyakorlat
Touibba: • TECHNOLÓGIAI CSŐSZERELŐ • MINŐSÍTETT HEGESZTŐ
szaknuti önéletrajzát -

-

címre:

P E T R O L S Z E R V I Z KFT. 6 7 0 1 Szeged. P / . : 788
Érd.: Rabi Jánosné 62/888-722

• E-mail:

A

S Z I L Á N K

profi HR & PERSONAL COACH
munkatársat keres.

titkarsag@petrolszerviz.hu

Feladatok:
• HR-folyamatok koordinálása és
fejlesztése
• tréningek szervezése
• OKTATÁS: angol nyelvi, informatikai,
protokoll vezetési
• belső PR működtetése
• rendezvény- és programszervezés
Elvárás:
• felsőfokú végzettség
(szakirányú előny)
• min. 3 éves gyakorlat
• tárgyalás szintű AN60L nyelvtudás
• informatikai ismeretek
Pályázatát
várjuk:
szilank@szilank.hu

. Ai Al-i l'vs: itj^l •

• diszkontértékesító'-számlázó

Előny: kereskedelmi tapasztalat, számítógépes és pénzkezelési gyakorlat.
• raktáros

Elvárás: alapfokú számítógépes
ismeret.
Rövid, fényképes pályázatát §
a Maus Ktt. 6725 Szeged, f
Kálvária sgt. 87. vagy a
maus@maus.hu címre várjuk
a betölteni kívánt munkakör
megjelölésével.

GÉPLAKATOS
MUNKAKÖRBE

M FENYŐ ágy Breckle matraccal eladó Tel.: 06-30410-7967. (54690694)

j

m ÉRVIZSGÁLAT! Új diagnosztikai vizsgálat az érelmeszesedés korai észlelésére. az infarktus megelőzésére! Bejelentkezés: 0630/588-8236,
www.icc.hu.

Önéletrajzokat
az alábbi címre várjuk:
Flexovit Hungária Ktt. 6728
Szeged. Dorozsmai út 48.

(54287017)

MŰSZAKI és/vagy
KÖZGAZDASÁGI

Egyéb

- angolnyelv-ismeret (min. társalgási szintű)
- PC alkalmazások magas fokú ismerete
- modern üzleti tanulmányi háttér: vezetés, szervezés, HR, logisztika, marketing
- motiváltság és karrierterv Szegeden
A M I T KÍNÁLUNK:
- nagyvállalati szervezet és kultúra megismerése
- végzettségnek megfelelő állás és pozíció
- karrier
054691431

Ú J A U T Ó - É R T É K E S Í T Ő
A leendő munkatárs feladatai:
- gépjármüvek értékesítése
- szaktanácsadás

|

K Ö N Y V E L Ő
Feladat:

- A pénzügyi igazgató irányítása mellett a cégcsoport könyvelési,
adózási feladatainak az ellátása
Elvárások:
- Mérlegképes könyvelői végzettség
M
- Min. 5 éves, könyvelőirodában szerzett tapasztalat
- Határozott, dinamikus személyiség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
M u n k a v é g z é s helye: SZEGED
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, regisztráljon 2006. 08. 31-ig az alábbi címen, vagy küldje el pályázatát a
következő e-mail címre:
H U M Á N RENT M A G Y A R O R S Z Á G KFT.
http://karrier.humanrent.hu • E-mail: h u m a n r e n t 3 6 @ h u m a n r e n t . h u

Szakmai bemutatkozásod küldd:
humanö szilank.hu címre

Gratulálunk

MINIMUM FELTÉnLH:
"Ckat. jogosítvány, BÁF.PÁV III.

és

RÁCZ
ATTILÁNAK

Érd.: 0 6 - 3 0 / 9 1 5 6 - 1 5 7

M BOROS és cefrés hordók, szüretelőkádak, szőlőprés olcsón eladó. Szentes,
Pólya u. 3. Telefon: 63/317-

(54690966)

JELENTKEZNI:

H ELADÓ cipészvarrógépek: Pfaff. oszlopos Minerva, balkaros Singer. szalagburkoló. páros présgép, és
bőranyagok.
06-62/483734. (54690962)

hétfőn 9 és 13 órakor lehet.
TE DI TRADE KFT.
Szeged, Bakay Nándor u. 24.

|

Pásztor Tamás

Elektronika
M HANGSZÓRÓCENTRUM:
hangfalak, erősítők, autóhifialkatrészek. Rókusi krt. 70.
Tel.: 62/499-032
www.hangszorocentrum.fw.bu. (54690783)

H MOBIL betongarázs eladó 170.000 Ft. 06-30/4155-891. (54691040)
M ÁRVÍZ utcai 15 nm-es
utcai garázs eladó. Ár: 2 M
Ft. Érd : 06-20-440-8743.
(54690683)

Gazdit keres

M SZEGED TÁPÉ b e l s ő
építésű telek eladó. Szegedtől 2 km Iskola, óvoda,
bolt. buszmegálló 100 m-en
belül. 490 négyszögöl. Gyönyörű helyen a főúton, és
mégis nyugodt helyen Nem
mindegy, hogy hol építi a
házát. Lakást beszámítok
7.500000.
06-30-3677063. (54691082)

M INGYEN elvihetők fehércirmos kiscicák. Érd.: 20/
364-2343. (54691045)

M ZSOMBÓN kövesút mellett. jó helyen építési telek
faházzal, pincével, szőlővel,
vízzel, villannyal, gázbekötési lehetőséggel eladó 621
429-989 (54690988)

M JAKAB CSABA AUTÓSISKOLÁJÁBAN gyorsított
tanfolyam indul, augusztus
17-én Szeged, Vitéz u. 1315.
Tel.:
62/422-335

H ÚJSZEGEDEN, Marostöi
városrész
V.
ütemében
700-1200 m'-es építési telkek eladók Tel.: 06-30970-62-96,
62/540-350.
(54691191)

Gépjárművezető-képzés
M AKCIÓS nyitási Új helyen
a Kovács Autósiskolánál
Ady Tér 4. Tel.: 492-682
(54387590)

(54489428)

Haszonállat
M 1,5 éves magyar tarka
üszőborjú eladó Érdeklődni:
06-30/305-4960.
(54691313)

Építőanyag

• 2 éves, első tias magyar
tarka marha, 6q-ás, vágásra is eladó Kövegyen 0630/433-8645. (54690881)

AJTÓ-AB LAK
DISZKONT

Háztartási gép

Kül- és beltéri nyílászárók
közvetlenül a gyártótól.
M Ű A N Y A G NYÍLÁS7ÁRÓK

M WHIRPOOL mosógép
AWM 815/600 eladó Elöltöltős. ára 28 E Ft. Újszerű
állapotban
20/3166-019.

- 2 5 % ENGEDMÉNY

- faablak ony. 00x60
7 9 6 8 Ft
- f a a b l a k b a k é 90x60 ..
11 4 2 7 Ft
- faablak any. 90x120 1
1 8 7 5 0 Ft
- fenyő, ívei kax. 75x210

(54691339)

Hölgyet keres
M HAZASTARSAT keresek
63 éves, 175 magas Szűz
jegyében születtem. Fiatalos, vígkedélyű hölgyeket
keresek.
70/451-6492.

tele 1 8 OOO F t

- farost ajtó, tele 75x210
7 9 9 0 Ft
A z a k c i ó a u g u s z t u s 31 -ig tart.
Az árak az átár tartalmazzák.

(54691380)

Szeged, C s o n g t á J i sgt. 31.
T e l : 62/466-356
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Kutast ül 46.
TeL: 6 2 / 2 3 2 4 ) 3 5

• MINDSZENTEN |ó állapotban lévő üvegezett ablakok eladók (6 db) Érd.: 0670/250-1531 (54691032)
• NAGY és kisméretű tégla,
faanyag eladó 06-30/2433111 Makó. (54690678)
H OLASZ, azbesztmentes
hullámpala 990 Ft/db-tól.
ukrán cement 2350 Ft/q, oltott mész 1850 Ft/q, kisméretű. tömör tégla 50 Ft/
db. perlit 880 Ft/zsák, dekornád 1728 Ft-tól Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62/476-876. (54691034)

M DESZKI horgásztónál
lakható téglaépülettel 960
nm bekerített gyümölcsös
kiskert eladó. Villany, nortonkút van. Érd.: 20/4222904 telefonon. (54590468)
M S Z A T Y M A Z I 1 2 2 7 nm
zártkert 18 nm teraszos
épülettel eladó Érd.: du
319-042 (54690844)
• SZEGED SZENTMIHÁLY
Fehérparti 900 nm-es zártkert, horgászási lehetőséggel, vízzel, árammal, épitési
tervrajzzal eladó 30/2485537. (54690963)

Makóra,

Szőri I b o l y á n a k
és
Vass Sándornak

házasságkötésük

4 0 . házassági
évfordulójukra
és édesanyánk névnapjára
gratulál,
s további
hosszú,
boldog
életet kíván
az egész
család

Garázs

M GOLDEN relriever kiskutyák törzskönyvvel, oltva eladók, 30/9658-200 (54691042)

Építési telek

KOVÁCS JÁNOSNAK
és MÁRTON
GIZELLÁNAK

BÖLCSKEI MOLNÁR ANTALNAK
és feleségének S Z A B A D O S I L O N Á N A K

BOROS
GABRIELLÁNAK

TELEPHELY BÉRBE ADÓ.

H ELADÓ 2 db ETI 24-es
gázkazán, üzemképes, 1 db
villanybojler 120 literes. Érdeklődni:
62/432-647.

Szentesen,

„Két lélek és két ifjú szív.
Van-e szebb, mint mikor egymást me
Két élet, amit a szeretet összeköt.
Olyan kapocs ez, amely örök."

VÁLLALKOZÁS ELADÓ.

H BRIGGS motoros, benzines fűnyíró. 1 éves. Magyarországon vásárolt, jó
állapotban. 60 l-es főgyűjtővel eladó Ár: 28.000 FI.
Érd.: 30/637-6443. (54691301)

- közép- vagy felsőfokú végzettség
- gépjármű-értékesítésben szerzett tapasztalat
- kiváló kommunikációs képesség, nagy munkabírás

- B kategóriás jogosítvány
M u n k a v é g z é s helye: S z e g e d , H ó d m e z ő v á s á r h e l y
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődésedet, és szeretnél
egy fiatalos, dinamikus csapatban, kihívásokkal teli munkakörben dolgozni, akkor kérjük, hogy 2006. augusztus 31-ig az alábbi címen
regisztrálj vagy küldd el fényképes pályázatodat a város megjelölésével a következő e-mail címre:
H U M Á N RENT MAGYARORSZÁG KFT.
http://karrier.humanrent.hu • E-mail: humanrent36@humanrent.hu

Több éve üzemelő
ÜVEGES,
DÍSZÜVEGES

8 7 5 (54691027)

- kapcsolattartás a cég kereskedelmi partnereivel (értékesítés,
rendelésfelvétel)
- adminisztrációs feladatok kezelése
A jelentkezőkkel szembeni elvárások:

- határozott, dinamikus személyiség
- felhasználói szintű informatikai ismeretek

H ÍRÓASZTALOK, szekrények. polcok, fekete színűek
aiacsony áron eladók Tel.:
62/484-531 (54590289)

Í3S3ESBM

Előny:
villanyszerelési ismeretek.

végzettséggelfiatal pályakezdők jelentkezését várjuk.

Partnercégünk, a Tárkány Autóház, Magyarország
legnagyobb Skoda márkakereskedése keres szegedi
és hódmezővásárhelyi szalonjaiba munkatársakat az
alábbi pozícióba:

• DAEWOO Matiz 1999. év.
remek állapotú, eladó. 0630-514-2360. (54691340)

M FEHER, kétajtós szekrény
(105x60x208) eladó. Érd.:
62/329-597. (54691246)

jelentkezését várja

H 52-30-13 AK föld eladó.
06-30/305-4960. (54691298)

g e d ) . (54589918)

(54590390)

B kategóriás

A MAUS élelmiszer-nagykereskedelmi cég hűtött raktárába
munkatársakat keres:

M AUTÓATIRATAS-BIZTOSÍTÁS, Madách 24/B, 62/
425-043. Körgyűrű (Sze-

M NISSAN Micra 1,2-88,
piros, ötajtós 14 E km-rel, 2
év garanciával gyári állapotban eladó. 06-30/5158718.

A Flexovit Hungária Ktt.

H KAPOSVAR melletti gálosfai idősek otthonában férőhelyek leköthetők. Tel.: 20/
594-5568,
wwwgalosfalermal.hu. (54084996)
H NADRÁGPELENKA kiárusítás, 20 Ft/db. Minden
méret. Házhoz szállítás 0630-367-70-63. (54691065)

1 7 5 . (54691436)

- az értékesítési vezető munkájának segítése

Kereskedelmi partnercégünk számára keresünk
munkatársat az alábbi pozícióba:

is)

M FORD Mondeo 1.8 benzines, 6 éves. kitűnő állapotban. sok extrával, tulajdonostól eladó. Érd.: 30/9256-

jogosítvánnyal rendelkezők

Állást kínál

E L V Á R Á S A I N K : - Pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség

- fényképes

• VÁLTOZATOS, igényes
hegesztett acélszerkezetek
gyártására lakatosokat, hegesztőket felveszünk. Érd.:
GANZ-SZENTES Acélszerkezet Kft. Szentes, Szarvasi
út 2. vagy a 06-30/9487134-es telefonon. (54388025)

T O V Á B B I ELVÁRÁS:

P É N Z Ü G Y I ÉS S Z Á M V I T E L I
CSOPORTVEZETŐ

2 0 0 6 . 08. 23.-ig c á r j u k az alábbi

(üzenetrögzítő

középfokú végzettséggel,

A P E T R O L S Z E R V I Z KFT.
FELVÉTELT HIRDET A Z A L Á B B I M U N K A K Ö R Ö K R E

Jelentkezését

62/567-835

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

155). (54690740)

(54691416)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

• SZEGEDI melegkonyhás
étterem keres szakképzett
felszolgálót, szakácsot (30/
619-63-52) és konyhai kisegítőt, takarítót. (62/497M SZERVIZ munkatársakat
keres: szerelő, jármüértékesítő,
alkatrész-kereskedő
munkakörökbe
Szegedre.
Jelentkezés a hirdetés megjelenését követően 1 héten
belül a Sajtóházban. Jelige:
•Tátra-lveco
0546914161.

TELEFONOS

4 0 . évfordulója alkalmából

házassági évfordulójuk,

szeretettel gratulál:

valamint születés- és

Zoli, Zita,

n é v n a p j u k alkalmából

Marci és Zalán

gratulálunk

BOLDIZSÁR
ISTVÁNNAK!
70 éves lettél, Tata.

házasságkötésük

Ö r ö m ü n k e t látod.

Szentmihályra,

alkalmából gratulálnak

Ezúton kívánunk Neked

KÁLMÁN FERENCNÉ
HERÉDI ROZÁLIÁNAK

a Boros szülök

Újszentivánon,
SZALAI KÁROLYNÉT,
szeretett édesanyánkat
60. születésnapja alkalmából
szeretettel köszönti
és jó egészséget kívánnak
szerető lányai: Maja és Klári,
fia Karcsi, vejei, unokái,
valamint Anett

Rószkére,

sok-sok boldogságot!

Ördögh T ü n d é n e k
és Simon Hajdú
Attilának

Feleséged

6 0 . születésnapja alkalmából

és családod!

szívből gratulál és hosszú, boldog
életet kívánnak: férje, lánya, fia

házasságkötésük

veje, menye és unokái:

alkalmából nagyon

Bernadett,

sok boldogságot és
hosszú házas-

45. házassági évfordulótok

éveket
kívánnak
az Ördögh

*

alkalmából további sok boldog

és S i m o n Hajdú ]
szülők

Evelin, Zsolti

NAGYI MIKLÓS
és n e j e RIGÓ ILONA!

örömökben gazdag,

t szeretne küldeni, keresse fel személyesen ügytélszolgálati irodáinkat vagy hirdetó'irodáinkat!

éveket kíván

és Kitti

Szentmihálytelekre,

KÁLMÁN FERENCNÉ HERÉDI ROZÁLIÁT

szeretettel:

6 0 . születésnapja

Kószó Ferenc és családja

és közelgő névnapja alkalmából
köszöntik
és jó egészséget kívánnak Tápéról
a Bodor násza és nászasszonya

18

H
Kieg. munkát kínál

• BONTÓT keresünk r o m házhoz, anyag árában. 0 6 3 0 - 5 1 4 - 2 3 6 0 . (54691365)

Könyv
• A KORÚT Antikvárium
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, m a g á n könytárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-89-79, 62/
315-322. (54488723)
•
KÖNYVFELVÁSÁRLÓ
kft. Ingyen hívható: 80/820-820.

Magánház
• DOMASZEKI, belterületté
nyilvánított magánház g á z fűtéssel, 3 fázissal, v e z e tékes vízzel 6000 n m - e s
telken eladó. 0 6 - 3 0 / 9 5 5 0 124. (54690951)

• 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 működő kúttal eladó,
vagy építési telekre cserélhető. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.:
06-30/943-7527. (54489476)
• FÖLDEÁKON előkertes,
kétszintes + beépített p a d lástérrel, 130 n m - e s m e l léképülettel, parkosított u d varral magánház eladó. 62/
295-426. (54691280)
• M A K Ó , A r a d i u t c a i kétszobás, összkomfortos m a gánház eladó. 0 6 - 7 0 / 2 7 9 1759. (54690927)
• SZENTESEN, kedvező
helyen, 240 m ! - e s , vállalkozásra, orvosi rendelőknek
vagy nagy családnak alkalmas kertes ház eladó. 0 6 3 0 / 2 4 5 - 2 0 - 7 6 (54691024)

Leköthető lakások

Társasházi lakások
kulcsrakészen

RE ALISARON
REÁLIS MINŐSÉG
REÁLIS FELTÉTELEK

• M A K Ó , L ú d v á r i u t c a 2.
magánház
eladó.
06-20/
423-5968. (54691293)
• MINDSZENTEN öreg
családi ház eladó. 63/313795, 62/227-703 (54691059)
• M Ó R A H A L M O N , Kertész
utcában magánház (73 nm)
+ melléképület teljes k ö z művel
eladó.
Érdeklődni:
06-30/564-17-79.. (54690743)
• NAGYÉR, Rákóczi utca
46., háromszobás,
fürdőszobás, egyedi gázfűtéses
magánház eladó. 30/5909112, 66/256-253. (54691144)

• AUTOMATA öntözőrendszerek telepítése. Borbolya
Bt.
Öntözéstechnika,
30/
281-0288,
62/405-687.
(Szeged) (54387489)
• DÍSZNÖVÉNYEK, Szeged-Kecskéstelep. Gera S.
18. Nyitva: h.-szo. 62/427991. (54590242)
• GYÓGYÍTÓ p a p a j a f a csemete eladó szobai dísznövénynek.
Tel.:
06-20455-0468. (54691371)

Motorkerékpár
• SIMSON (pedálos) jó á l lapotban eladó. 62/216-852.
(54691295)
Pénz, értékpapír

ALSÓVÁROS

RÓKUS

BUDAPEST IX.

185 000 Ft/m2

175 000 Ft/m2

2 3 5 000 Ft/m2

ártól

ártól

ártól

PfflL tlUIKífM

Befektető és

Szolgáltató Zrt.

6724 Szeged, Pacsirta u. 1.
Tel.: 62/555-821, 70/312-1914, 30/904-7045

www.realhungary.hu

• EURÓPA H i t e l k ö z v e t í t ő i
Irodánkat
megnyitottuk
Hódmezővásárhely, Szegfű
u. 8. szám alatt. Teljes körű
ügyintézés az ön igényei
szerint!
Elérhetőségeink:
telefon: 62/533-668, 1 0 - 1 6 ig, mobil: 70/318-6508, 20/
939-7366. Gyakorlattal r e n delkező hitelügyintéző m u n katársakat keresünk C s o n g rád megye több pontjáról!
Elérhetőségeink a fenti telefonszámokon. (54691066)

R

Panellakás
• ÚJSZEGED, Hargita u t cai, 55 nm-es, III. emeleti,
erkélyes lakás eladó, egri
lakásra cserélhető. 06-70/
5090-792, 06-20/440-2513.
(54691259)

Régiségek
• FESTMENYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása. Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(54488728)

Növény
• ALOÉ vera cserepes
gyógynövény Makón, K á l vária u. 25. sz. alatt folyamatosan kapható délután.
(54691341)

I

Rendezvény
• 1 9 5 3 1 9 5 5 BEN a V á c i
Műszaki Zászlóaljnál s z o l gált katonák harmadik találkozója: szeptember 14-én,
14.00-kor, Fa-Villa V e n d é g lőben (Algyői út). 20/52704 36. (54691252)

Szolgáltatás
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
mindennap.
Érdeklődni: 06-30/9457-577,
06-62/533-999, Szász Péter.
• FELFÚJHATÓ g y e r m e k játékok,
(légvár,
óriáscsúszda) bérelhető. 0 6 - 3 0 /
2 1 8 - 7 6 - 8 0 . (54691012)
• FELFÚJÁSSAL és alumínlumtechnológiával
készült
kémények béléscsövezését
vállalom. Hőszigetelt, szérelt
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE
és értékesítése. Tel.: 06-30/
335-2818,
06-62/493-702
(Szeged
és
Csongrád
megye). (54387948)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés:
06-20-3356-114, Szeged. (54690633)
• KLÍMA karbantartása,
fertőtlenítése, szerviz, é r t é kesítés.
30/2895-846.
• LAPOSTETÖK s z i g e t e l é sét
garanciával
vállaljuk.
Tel.:
06-20/322-7378.
(54589678)
• MOBIL WC kölcsönzése.
Tel.: 62/267-567. (54286858)

Műszakos termelés irányító
* A termelési terv minőségi-, mennyiségi-, hatékonysági- és költségre vonatkozó
célkitűzéseinek teljesíiése, betartva a munkavédelmi és a higiéniai követelményeket
* A műszak teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése a kiváló működést célok figyelembe
vételével és folyamatos fejlesztési tevékenységek kezdeményezése a célok elérésének érdekében
* A munkatársak teljesítményének felülvizsgálata a célkitűzéseikkel szemben, visszajelzés megfogalmazása
az elért eredményekkel kapcsolatban, és fejlesztési terv meghatározása.
* A biztonságos és higiénikus munkak örnyezet biztosítása
* Folyamatosan méri a műszak teljesítményét és meghatározza a fejlesztendő területek«
Az ideális ¡előtt:
* Felsőfokú műszaki vagy élelmiszeripari végzettség
* 2 - 3 éves vezetői gyakorlat, mely során bizonyította, hogy képes e l é n e k e l és csapatot vezetni
* Magabiztos szóbeli és írásbeli angol kommunikáció
* A minőség és élelmiszerbíztortság valamint a gyári munkavédelmi eljárások gyakorlati szintű ismerete
* Probléma megoldó képesség
* Fejlett érdekérvényesítő képesség
* MS Office programok tapasztalt felhasználói ismerete
* SAP program használata előnyt jelent
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• REDŐNYÖK, reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók A K C I Ó V A L . Tel.: 0 6 - 6 2 / 6 4 0 603;
06-30/9457-201.
(54590166)
• SZILÁNK 9 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.
• SZÜLETÉSNAPRA, n é v napra ajándékozási gondja
van? Hívjon: 0 6 - 7 0 / 7 0 8 8 984. (54691344)
• SÁTRAK rendezvényekre,
raktározásra,
hűtőkamrák,
mobil toalettek bérelhetők.
Tel.:
06-30/445-24-18,
www.satorvaros.hu. (54691030)
• VILLANYSZERELÉS! Falfúrás betonba, csempébe.
Elavult, t ű z - és balesetveszélyes elektromos szekrények javítása, cseréje l a k á sán. 70/508-1605. (54691365)

Tanfolyam

• 2006. augusztus 2 9 - é n
vendéglátó-vállalkozó
és
kereskedő-vállalkozó tanfolyam INDUL. A vendéglátóra
jelentkező
munkanélküliek
támogatást
igényelhetnek.
(Modulok: HACCP, pénztárgépkezelő)
Részletfizetés!
Adókedvezmény! Jelentkezni: KISOSZ, Szeged, D e b r e ceni u. 24/b (62/485-610)
H-Cs.:
8-16,
P.:
8-13
CSMMK:
06-0013-02.
(54691194)

• A S O T T H A L M I (VI. körzet
923.), 1 hold tanya részben
bekerítve, villannyal, fúrott
kúttal, kis házzal (ottlakásra
nem alkalmas) eladó. Irányár: 500.000 Ft. Érd.: 0 6 - 3 0 /
613-8324. (54489485)

Szakképzés

KATEDRA A L A P I T V A N Y I S Z A K K É P Z Ő ISKOLA
M Á R 12 ÉVES!
Jelentkezzen OKJ-s szakképesítést adó,
nappali vagy esti t a g o z a t o s , érettségi utáni
tandíjmentes, közép- és emelt szintű szakmai
képzéseinkre!
FELVÉTELI NINCS, K O L L É G I U M

IGÉNYELHETŐ!

2 0 0 6 / 2 0 0 7 . tanévben induló képzéseink:
NAPPALI TAGOZATON

ESTI TAGOZATON:

22 É V E S KORIG

2 2 év felett is

- Gazdasági informatikus I.

tandíjmentes

- Idegenforgalmi technikus

- Marketing- és

+ idegenvezető

reklámügyintéző

- Idegenvezető

- Logisztikai ügyintéző

- Nonprofit ügyintéző

- Idegenvezető

- Logisztikai ügyintéző

- Nonprofit ügyintéző

- Marketing- és

- Mezőgazdasági vállalkozó

reklámügyintéző

pályázók számára

Képzéseinken angol-, németnyelv-oktatás biztosított. |
Minden szakon valutakezelő képesítés is szerezhető. S
Érdeklődni 6725 Szeged Bécsi krt. 24. Tel /fax: 62/424-116.
Jelentkezés és részletes felvilágosítás: minden munkanapon 8-14-ig.

MIOK
Iskolarendszerű szakmai képzések érettségizett fiatalok
számára a 2 0 0 6 / 2 0 0 7 - e s t a n é v b e n

TANDÍJMENTES

KÉPZÉSEK!!!
Tandíjmentes
akkreditált felsőfokú
képzés:
Jogi asszisztens
Pénzügyi szakügyintéző
Reklámszervező
szakmenedzser

Önköltséges képzéseink levelező tagozaton:
• Protokoll-ügyintéző • Idegenvezető • Jogi asszisztens
KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉST BIZTOSÍTUNK.
Pótjelentkezés:

• A TÁBLABÍRÓSÁGGAL
szemben 55 m 2 - e s földszinti
lakás, felújított eladó. 13 M
Ft.
Érd.:
30/9434-010.
(54590259)

• A K Á C t ű z i f a 12.500 Ft/
köbméter, tölgy 11.500 Ft/
köbméter, Ingyen szállítással. Tel.: 06-70/546-7205
(54589972)

• BELVÁROSI, Dóm téri.
igényesen
felújított,
57
négyzetméteres, I. emeleti,
kétszobás polgári lakásom
bérleti joga eladó. É r d e k lődni:
06-70/619-29-33.
(54691110)

• A K Á C és hulladék tűzifa
eladó.
06-20/4455-782
(54691223)

• SZEGED b e l v á r o s i , e l s ő
emeleti, kétszobás, felújított
polgári lakás bérleti joga
átadó.
06-20-371-88-88.
(54691471)
• SZEGED, Erős utcai h á romszobás, 65 n m - e s lakás
eladó.
30/9226-907.
(54589747)
• SZEGED, Fűrész utcában
épülő. 8 lakásos társasházban emelt szintű szerkezetkész lakások, garázsok és
irodának, orvosi rendelőnek
alkalmas helyiségek leköthetők. Tel.: 62/495-136, 30/
9 6 - 8 7 - 6 6 9 . (54186154)
• SZEGED, Olajos u t c á b a n
1,5 szobás, teljesen felújított, gázfűtéses téglaépület
eladó.
20/938-3238.
(54691347)
• SZEGED-BELVÁROSI,
106 n m - e s , I. emeleti, e x kluzív nagypolgári lakás e l adó, 70/508-2232. (54589726)

• A K Á C tűzifa eladó
06-20/450-46-92. (

Tel

• GÖRÖGORSZÁG szeptember 8 - 1 7 - l g , 35.000 Fttól.
06-30/515*3767
(54691181)

• LUXUS gyógyüdülés Hévízen, szállodában, medenc e - , pezsgőfürdő
szaunahasználattal,
étkezéssel
40.800 Ft/fő/hét. Októberben
üdülés Monacoban, 9 nap,
szállítással,
76.000
Ft/fő!
Info: Jozefa Utazási Iroda
30/29-4559. (54589956)

Í

I

H

3

• ERDÉLYI üdülés! Szé-kelyudvarhelytöl 18 km-re Zeteváralján hétvégi ház kiadó! Érd.: 06-30/525-99-04.
(54590171)
Üzlethelyiség

• SZEGED-BELVÁROSI,
Mars téri, téglaépítésű, 42
m 2 -es, erkélyes, Igényesen
felújított, egyedi gázfűtéses,
vízórás, légkondicionált, új
nyílászárós, amerikai k o n y hás, új fürdőszobás (WC
külön), 1 szobás lakás e l a dó. Kábeltévé, internet b e vezetve. Garázs bérelhető a
belső udvarban. Irányár: 9,4
M Ft. Érd.: 70/501-8892, 30/
414-2460. (54690807)

1. Szegeden, belvároshoz közel
37 nT-es orvosi rendelő,
85 nf-es, Műnk-esés
180 m!-es üzlethelyiségek és
Irodahelyiségek örökös bérleti
joga eladó, vagy hosszú távra
bérbe adó.
Tel: 06-30/9432-840
2. Szeged belvárosában
360 m!-es, reprezentatív,
4 szintes, 10 szobás ingatlan,
amely irodának, illetve
cégközpontnak is alkalmas
hosszú távra bérbe adó ;
1200 Ft + áfa/m'/hó áron.
Tel. 06-30/9432-840

• ÚJSZEGEDEN, Fésű u t cában II. emeleti, másfél
szobás lakás eladó vagy k i adó. 30/517-8433. (54690721)
Termény, t a k a r m á n y

J ó z s e f N á d o r G i m n á z i u m és S z a k k é p z ő I s k o l a

Tandíjmentes középfokú
képzéseink:
Marketingés reklámügyintéző
PR-munkatárs
Protokoll-ügyintéző
Idegenforgalmi technikus

Téglaépítésű lakás

21106. augusztus 31.

Jelentkezni honlapunkon keresztül is lehet!
S
6724 Szeged, Rigó u. 24/d. TelJfax: 62/425-596
E-mail: info@miokszeged.hu. Honlap: www.miokszeged.hu

• MORZSOLT kukorica, b ú za, nárcisz-, jácinthagyma,
földieper-palánta eladó. Érdeklődni: 6 2 - 4 9 5 - 2 0 5 vagy
06-30-288-0021
tel.
(54691369)
• Ő S Z I á r p a e l a d ó . Érd.
4 4 2 - 9 2 1 telefonon. (54691477)

Ax apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó
nem
vállal
felelősséget!

• SZEGED, Attila utcában
18 nm, I. emeleti irodahelyiség riasztóval felszerelve
kiadó. Irányár: 1300 Ft/nm +
áfa/hó + rezsi. 06-30/94354-37. (54690833)
• SZEGEDEN, Brüsszeli
körúton bevezetett kocsma
eladó.
06-20/313-2072.
(54690944)
• ÚJSZEGEDEN, ingyenes
parkolással irodák kiadók.
Megtekinthető:
www.delterv.hu.
Érd.: 20/
922-0865. (53781478)

HIRDETÉSFELVÉTEL
CSONGRÁDON:
Tourinform Csongrád
Szentháromság tér 8.

63/570-325

HACCPand Quality System Engineer- Hygiene Specialist (in ourCsongrádBokros factory)

Objective: To ensure defined quality and food safety of the product in order to meet consumers and
customers expectations. Proactive management of the risk related to manufacturing process (HACCP) and
setting up the rules of management of non-conforming.Assuring hygiene expertise for the factory
Ideal candidate
* Master of Science - Microbiology or Food Technology and knowledge on food microbiology area proven
by certificate.
* Knowledge and cxpcnence on quality systems and HACCP areas.
* Understanding of ISO 9001 . 2000 standard and ability to use the standard in practice
* Analytical thinking and ability to effective problem solving.
* Project management skills
* Funcional English
* Experience itl system auditing

Termékfejleszté mérnök (Csongrád-bokrosi gyárunkban)
* Uj termékek bevezetése a gyárban, megfelelve a piac és a termékfejlesztés elvárásainak és
specifikációinak, valamint teljesítve a minőséggel és költségekkel kapcsolatos célkitűzéseket
* A meglévő termékek minőségének, költség- és gyártáshatekonyságának folyamatos fejlesztése.
* Javaslatok tétele és támogatás biztosítása az új technológiák es gyártóberendezések megvalósításakor.
* A meglévő gyártó technológia fejlesztése.
* Szoros, hatékony kapcsolat kiépítésé a Mars többi tormökfcjlesztöi csapatával, és a gyár többi
osztályával

HAZASSAGI EVFORDULO, SZULETESNAP, NÉVNAP?
Köszöntse szeretteit napilapunkon keresztül!
• A z üzenet m a i . 2 0 szóból állhat • A r a : 2 6 6 4 Ft, fényképpel 3 5 5 2 Ft
• Megjelenés: bármikor

Az ideális ¡elölt:

• Leadási, illetve beérkezési határidő: megjelenés előtt 2 nappal

* Élelmiszeripari főiskolai, egyetemi végzettség vagy Agrártudományi egyetemi végzettség
* A élelmiszeripari feldolgozó technológiák ismerete
* Középfokú szakmai angol nyelvtudás

Küldje el v e l ü n k
izenetét, é s m e g a j a n Kegy 500 Ft"OS

* Kitűnő kommunikációs képesség és kreativitás
* M 5 Office felhasználói szintű ismerete

^ ajándékutalvánnyal,

Alapanyag-ütemező (Csongrád-bokrosi gyárunkba)
I.ládátok:

amit a Nefelejcs
virágüzletekben
válthat be.

* A termelés alapanyag-szükségletének biztosítása
* A termelési tervekből és az aktuális termelési igényekből kiindulva pontos ütemezési program készítése
* Anyagellátási zavarok kiküszöbölése, megszűntetése
* Az optimális szállítási mód megszervezése (szállítási, tárolási költség, munkaráfordítás szempontjából)
* Just-in-time (pont időben) beérkezések módszerének fejlesztése a készletmínimalizálás érdekébenű
* »kapcsolat kialakítása és fenntartása a gyár beszállítóival és a fuvarozó társaságokkal

• Töltse ki a megrendelőszelvényt, és küldje el címünkre a hirdetési összegről szóló
postautalvánnyal együtt vagy (cím: Délmagyarország Kiadó 6 7 2 0 Szeged, Stefánia 10.)
• Keresse fel személyesen ügyfélszolgálati Irodáinkat, hirdetésfelvevőhelyeinket!
• Üzenetét telefonon is feladhatja! 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

SZÖVEG: .

Ideális jelölt:

111S33
w

*
*
*
*
*

Felsőfokú végzettség (logisztikai vagy gazdasági területen szerzett végzettség előnyt jelént)
Középfokú tárgyalóképes angol nyelvismeret
Jó kommunikációs készség, Precizitás, Önálló munkavégzés
Jo számítástechnikai ismerét (Excel) Az SAP program ismereté előnyt jelent
1-2 éves munkatapasztalat:

Masterfoods

m
<8
9
g

Masterfoods Magyarország Gyártó Kft.
Csongrád-Bokros I . kerület
Önéletrajzát a következő címre küldheti el:
yskz/ft
Motiváció levél kíséretében küldje el önéletrajzát:
(»áraatój MjWíWív
e-mail: beatakukla@eu.efTem.com
További karrier lehetőségek: wwvv.masterfoods.hu/karrier

NEFELEJCS VIR/G-A|ÁNDÉK ÜZLETEK
• Cora Á r u h á z b a n *
62/435-887
• Kálvária tér 28. •
62/442-569
• Zárda u. 6. *
62/420-802
Virágfutár: 06-30/325-0005
ON-LINE:
.nefelejcsTlrag.hu

FELADÓ NEVE:

.

CÍM:
TEL.:

ALÁÍRÁS: .

:Á

• MEGYEI TÜKÖR*
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AzAtEuro-Pay
Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
tervezett ingyenes képzései: Szegetlen és Csongrádon

2006/2007-ts

A Debreceni Egyetem Természettudományi Kar

tanévhon

számítógép-kezelő (-használó) - 1 / 2 éves
számítástechnikai szoftverüzemeltető - 1 éves (csak Szegeden)
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser - 2 éves
külkereskedelmi üzletkötő - 2 éves • logisztikai ügyintéző - 1 éves

környezetvédelmi referens-képzésre.
(OKÉV 05-0258-03)

ESTI TAGOZATON

A jelentkezés

Jelentkezés személyesen vagy telefonon: Szegeden: Szeged, Mars tér 14. (Gábor Dénes
Gimnáziumban). Tel.: 30/606-21 -75 • 30/650-28-8(1 Csongrádon: Csongrád. Fő u. 64.
Tel.: 63/570-110 • 30/338-46-00 • 30/907-69-72

A képzés
helyszíne:
• Batsányi J á n o s G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a
Csongrád, Kossuth tér t.

c

Érdeklődjön ingyenes telefonszámunkon: 0 6 / 8 0 - 2 0 4 - 6 8 4
www.yszi.hu
Mester Tanoda Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

—'

FELVÉTELT HIRDET A 2006/2007 TANÉVRE
Alapfokon:
Klasszikus balett • Tűzzománc, festészet, grafika, szobrászat • Zongora,
gordonka, gitár, hárfa, furulya • Népi ének • Népi hangszerek (népi hegedű,
brácsa, koboz) • Színművészet, drámajáték
Beiratkozás: m á j u s 2 2 - t ö l s z e p t e m b e r 15-ig
a Mester Tanoda irodájában és a Károlyi Házban
Andrássy utca 13.)

Szakképző é v f o l y a m o n :
Tűzzománcozott dísztárgykészítő (zománcműves) 2 éves OKJ-s képzésben

DERI MIKSA
Ipari Szakközépiskola és Kollégium
6 7 2 4 Szeged, Kálvária tér 7. • T e l . / f a x : 6 2 / 5 4 7 - 0 3 8
www.derim-szeged.sulinet.hu

E - m a i l : jsolti@derim-szeged.sülinél.hu

FELVÉTELT HIRDET
• Családjogi szakjogász
• Európa-jogi szakjogász
• Ingatlanforgalmi szakjogász
• Jogi szakokleveles általános orvos,
fogorvos és gyógyszerész

•Társadalombiztosítási szakjogász, illetve
társadalombiztosítási szaktanácsadó
• Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

Jelentkezési

határidő: szeptember 10.

Jelentkezés módja:
a Kari Honlapról, a Képzések menüpontból letölthető,
vagy a tanulmányi osztályon beszerezhető
- jelentkezési lap benyújtásával
A képzésekről részletesebb
információk:
http://www.juris.u-szeged.hu
Cím:
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

részére:
szakmai képzés

műszaki-számítástechnikai és gépipari-számítástechnikai
szakokon (beiratkozás: 2006. augusztus 21-30-ig, 9-15 óráig

képzés FELNŐTTEK részére:

NC, C N C gépkezelő, NC, C N C programozó technológus,
kisteljesítményűkazán-fútő, alapfokú hegesztő

DIÁKOK, FELNŐTTEK részére

a tanfolyamokra:

2006. szeptember

Barát Papír Kft.

S z e g e d , Irinyi J . u . 1 . T e l . : ( 6 2 ) 4 2 4 - 7 7 7

15-ig

Oktatási Intézmények figyelem!
JÓZSEF ATTILA ALTALANOS ISKOLA ES SZAKISKOLA
6723 Szeged, Gyík u. 3. • Teleion: 62/547-014 • Fax: 62/547-017
E-maii: suli@alternatív-szeged.sülinél.hu • DM-azonosító: 029680
P Ó T B E I R A T K O Z Á S T
hirdet a 2006/2007-cs tanévre a következő osztályokba, illetve szakokra:
• Általános iskola 6., 7. és 8. osztály — nappali tagozat
• Általános iskola 5., 6., 7. és 8. osztály — levelező tagozat
• Felzárkóztató oktatás — nappali tagozat
• Szakiskola 9. és 10. osztály — nappali tagozat
• Faműves (OKJ-s minősítésül)
• Nőiruha-készítő (OKJ-s minősítésül)
• Szőnyegszövő (OKJ-s minősítésül)

Szerezze be MOST szemléttető
eszközeit! Vizuáltechnikai
termékeket kínálunk
bő választékban nagyker áron.
Írásvetítők, fóliák, filcek,
flipehart táblák a Barátnál!

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2006. augusztus 23., 9-16 óráig • 2006. augusztus 29-30., 9-16 óráig
A beiratkozáshoz hozza magával: személyi igazolvány és lakcímkártya, iskolai bizonyítvány, diákigazolvány, egészségügyi törzslap, oltási kiskönyv, TAJ-kártya, adókártya, szakértői vélemény (tanulási képességvizsgálat), igazolványkép és 550 Ft
a diákigazolványhoz. Kérjük, hogy a beiratkozás alkalmával a tanuló a szülővel,
illetve a gondviselőjével együtt jelenjen meg!

6722 Szeged, T á b o r ntea 5.
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• Jogi szakokleveles mérnök
• Környezetvédelmi jogi szakjogász
• Munkaügyi szakjogász, illetve munkaügyi
szaktanácsadó

S Z E P T E M B E R B E N INDÍTOTT K É P Z Í S E I :

Jelentkezés

Angol - N é m e t N y e l v t a n f o l y a m o k

A Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Állam- és
Jogtudományi Kara
az alábbi s z a k i r á n y ú továbbképzési s z a k o k r a

• Jogi szakokleveles közgazdász

6724 Szeged, Bálint Sándor utca 14. • Tel.: (62) 549-098 »fax: (62) 549-099
www.mestertanoda.hu • E-mail: info@mestertanoda.hu

- ECDL tanfolyam

NVÍ'II s t ú d i ó

m

—

(cím: 6 7 2 5 Szeged, Kenyérgyári út 8.), O M - a z o n o s í t ó k ó d : 0 2 9 7 9 6

Tájékoztatás,
jelentkezési
lap:
• Ybl Miklós Pénzügyi é s Számviteli S z a k k ö z é p i s k o l a
Székesfehérvár, Ili. Béla király tér 1.
Helyi
képviselő:
• Fábián György i g a z g a t ó
Telefon munkaidőben: 0 6 / 7 1 - 5 7 1 - 5 5 5 ; 0 6 / 3 0 - 8 5 9 - 5 2 5 8

• tanfolyami

Oxford
Hungária

HANSÁGI, EGY JÓ HELY A TANULÁSRA!

Az e r e d m é n y e s e n végzők felvételi nélkül folytathatják
tanulmányaikat a főiskolán!

2 éves, nappali tagozatú,

Akadémia elektronikus tananyagára épülő, 1 éves képzés)
• mechatronikai technikus (2 éves képzési idejű szakképzés)

É r d e k l ő d n i t e l e f o n o n : 6 2 / 5 4 7 - 2 4 0 , dr. T ö r ö k J á n o s n é igazgatóhelyettestől

hétvégi tagozaton.

Web:

(2 éves képzési idejű, felsőfokú szakképzés)

részére

- vendéglátás - idegenforgalmi szakközépiskolai képzés ('azonosító 11)
— szakács, cukrász, pincér pályaorientációs képzés (azonosító 12)
-10 osztályt végzettek és érettségizettek
részére
szakács, pincér, cukrász szakmákban OKJ-s rendszerű képzés
(egy időben 2 szakképesítés is szerezhető)

• Banki szakügyintéző
• Számviteli szakügyintéző
Projektmenedzser asszisztens

(Hódmezővásárhely,

iskolai végzettséggel rendelkezők
és nem rendelkezők
- szakképzésre előkészítő képzés
- 8. osztályt végzettek
részére

képzéseink:

• informatikai hálózattelepítő és üzemeltető (a CISCO Hálózati

Új tanítási módszerek, magas színvonalú oktatás, versenyképes tudás
Nappali tagozaton (tanulmányi hozzájárulás fizetése mellett)
- Általános

számára ajánlott

• műszaki informatikai mérnökasszisztens

JELENTKEZZ A HANSÁGIBA!

FINANSZÍROZÁSSAL!

a k ö v e t k e z ő iskolarendszerű, akkreditált felsőfokú
s z a k k é p z é s e k e t indítja é r e t t s é g i z e t t e k n e k C s o n g r á d o n :

s

határidő: 2006. augusztus 31.

További információ: e-mail: halaszne&delfin.klte.hu
Tel.: (52) 512-900/22111. fax: 512-945, 06-30/403-4467
oktatásszervező: Halászná Szentesi Andrea

Az Ybl Miklós Pénzügyi é s Számviteli Szakközépiskola
a BGF Pénzügyi é s Számviteli Főiskolai Karával (Budapest)

v

feltétele: egyetemi vagy főiskolai diploma

Jelentkezési

- E S T I T A G O Z A T O S G I M N Á Z I U M V A L A M E N N Y I É V F O L Y A M O N (CSAK S Z E G E D E N )

xk

Érettségizettek

A képzés formája: távoktatás

• nemzetkőzi szállítmányozási és logisztikai menedzser - 2 éves
• számítógép-kezelő (-használó) - 1 / 2 éves
• számítástechnikai szoftverüzemeltető - 1 éves

TANULJON ÁLLAMI

Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola
és Gimnázium, Hódmezővásárhely, Kaszap u. 29.
Tel.: (62) 535-480; fax: (62) 535-481
http://www.kzs.hu, iroda@kzs.hu

felvételt hirdet akkreditált
egy éves

NAPPALI TAGOZATON
•
•
•
•
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Hogy Ön jobban lásson!
w w w . b a r a t . h u p a p i r @ b a r a t . h u

KERESKEDELMI ES IDEGENFORGALMI

T O V Á B B K É P Z Ő KFT
C S O N G R Á D MEGYEI KÉPVISELETE

ÖSZI

OKJ-S

KÉPZÉSI

KÍNÁLATUNK:
• Idegenvezető
• Idegenforgalmi
menedzser
• Idegenforgalmi
ügyintéző
• Irodavezető
• Vendéglátó vállalkozó
Mixer,
• Kereskedő vállalkozó

• ABC-eladó,
Konfekcióeladó
• Pénztárgépkezelő
• Kereskedelmi
menedzser
• Marketingmenedzser,
Marketingügyintéző
• Ékszerbecsüs
• Drogériái kereskedő

Jegyértékesítés
mára
DÉLMAGYARORSZÁG
és a DÉLVILÁG
ügyfélszolgálati
Irodáiban I s
• NAPIJEGY: .... 3 5 0 0 Ft
(a helyszínen:

• BÉRLET:

4000 Ft)

7 5 0 0 Ft

(a helyszínen:

8000 FI)

RÉSZLETFIZETÉS,
2006-BAN

30%-OS

ADÓKEDVEZMÉNY!

KIT Kft.
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel. : 62/425-805 • 9-14 óráig
Internet: www.tanulok.hu

Ny. szám: 01-0337-04
Akkr. szám: 0010

A VIK

KÖZÉPISKOLA

SZEGEDI TAGOZATA
érettségit adó, 2 éves,
esti tagozatos képzést
indít szeptemberben.
Jelentkezés, felvilágosítás:
hétfőn és szerdán
9.00-14.00
óra között.
Szeged, D e á k F. u. 2 2 .
Tel.: 62/425-805

• Szeged, Kölcsey u. 5.,
62/310-933
• Szentes, Kossuth u. 8.,
63/314-838
• Makó, Szegedi u. 9-13.,
62/213-198
' Hódmezővásárhely,
Szegfű u. 1-3.,
62/242-419

DELMAGYAROKSZAC;
DÉLVILÁG
OítHONYAN'

•MEGYEITŰKOR*
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Szeptemberben
' induló kurzusaink
- Természetgyógyász Akadémia

Sjmfcképv&ci H tvváWiirp/twí (Kii vimgávd)
(Reflexológia, A MM, Akupresszúra,
Fülakupunktúrás addiktológia.
Fitoterápia. Voll-féle elektroakupunktúra)

Evwwtftu* piwctatttplt vejt.xsi
- Mlrkközpontú

asztrológia

- Gyógymasszór. FUrdósmasszór (OK))
-Keleti vallás/l lozóf iára époló
masszázsok, wellness kezelések ir*i)
- Családi (hétvégi) tanfolyamok

Hrmfrxrtc. {t>ésynwwtok s-sywisn}
Bóvehb ietvilágosltás,
felvételi regisztráció
Csizmadia Agnrt
okiig

m

os-3o.ysi.yo23

svww.atysn.hu

S

Vasútüzemvitel-ellátó
OKJ-s szakma
iskolarendszerű
nappali, 2 éves
szakmai képzést
indít a G á b o r Dénes
G i m n á z i u m , Műszaki
Szakközépiskola
és Kollégium.
Jelentkezési határidő:

BEIRATKOZOTTAK, FIGYELEM!

2006. 08. 25.

Mit kínál á kollégium?
segítséget a tanulásban
képesség- és készségfejlesztést irodalmi, nyelvi, zenei, kézműves szakkörökön
egészségfejlesztést, testedzést, tornatermi sportolást és edzőterem-használatot
művelődési, önképzési lehetőségeket: könyvtár, filmklub, teabár, színház, mozi, kiállítás látogatását, informatikai eszközök, internet használatát
• életvezetési ismereteket és ifjúságvédelmi gondoskodást
• tartalmas közösségi életet a diáktársakkal: kirándulásokat, vidám vetélkedőket, teabár,
diszkó, karaoke rendezvényeket, kilencedikeseknek gólyatábort
A kollégiumi tagság önkéntes, a tanév során bármikor létesíthető. A bentlakóknak biztosított
valamennyi vásárhelyi középiskola elérése gyalog, tíz percen belül. A hátrányos helyzetű
tanulók díjfizetési kedvezményüket a napi háromszori étkezés díjában is megkapják.

(558-750)

és német tanfolyamok

;

Önköltséges képzéseink levelező tagozaton:
• Protokoll-ügyintéző • Idegenvezető
• Jogi asszisztens

Dr. Kádár Péter igazgató,
Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium
Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1.
Telefon: 62/245-233; fez: 6 2 / 2 4 8 - 8 5 6
E-mail: c?cre$nye$@csere$nycs,hu

ILS Szeged Nyelviskola Kft. • 6720 Szeged,Victor Hugó u. 6.
Akkr.fdltácló, lajstrornttám 042? • OKEV réj.sz.:06-005G02

VALASSZA A MINŐSEGET!

Tandíjmentes akkreditált felsőfokú képzés:
• Jogi asszisztens • Adóigazgatási szakügyintéző
• Pénzügyi szakügyintéző • Számviteli szakügyintéző • Európai
uniós üzleti szakügyintéző • Reklámszervező szakmenedzser

Szeretettel várjuk régi és új kollégistáinkat! Üdvözlettel, a nevelőtestület nevében:

Ü j ! Külföldi nyelvtanfolyamok

Kft.
|
OKÉV nj. ss.: IU-OIW-8;
Székesfehérvár, Móri út 16.
léi: 22/501-665 mn.: 9-15 óráig
Farkas Zsuzsa
Tel: 06/20-9770-237, 06/62-249-271
www. m l n e r v a 9 0 . hu
Részletfizetést

• Marketing- és reklámügyintéző • PR-munkatárs
• Protokoll-ügyintéző • Idegenforgalmi technikus

Kérjük a szülőket, diákokat, hogy a férőhelyek korlátozott száma miatt lehetőleg
augusztus 3Q-ig igényeljék * kollégiumi elhelyezést!

angol és német üzleti nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok

szakirányokon.
Kérje részletes
tájékoztatónkat
a szervezőktől:

Tandíjmentes középfokú képzéseink:

•
•
•
•

Bővebb felvilágosítás
az iskola titkárságán

közép- és emeltszintű érettségi vizsgára előkészítő angol

• Közgazdász szakmérnök
• Gazdálkodási menedzsment
• Pénzügy, adó. illeték, vám
Európai uniós projekttervezés
és finanszírozás
• könyvvizsgálói asszisztens
• Számviteli asszisztens

József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola
Iskolarendszerű szakmai képzések érettségizett fiatalok
számára a 2006/2007-es tanévben

A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium a 2006/2007. évi tanévben is ingyenes kollégiumi
elhelyezést biztosít valamennyi középiskolás, iskolarendszerű oktatásban, szakképzésben részt vevő diák számára.

angol és német államilag elismert nyelvvizsgák felkészítő tanfolyamokkal

Üzleti Ismeretek alapjai
<1BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola
megújított másoddiplomás képzésein,
Szegeden:

(S\

KÖZÉPISKOLÁBA, SZAKKÉPZÉSRE

TEDRA NYELVISKOLA SZEGED
S SZEGED NYELVISKOLA KFT.

FŐISKOLÁT, EGYETEMET
VÉGZETTEK, FIGYELEM!

SZOMBAT, 2006. AUGUSZTUS 19.

A több éve sikeres

A Csonka János Műszaki Szakközépiskola
és Kollégium

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI
GIMNÁZIUM
tantestülete várja a az érettségizni
kívánókat.
Jelentkezési lap és tájékoztató:
Szeged, Mars tér 14. (Gábor Dénes
Gimnázium A épület) minden $
munkanap 13-17 óráig, illetve |
letölthető
|
a www.mekka-forras.hu címen.
Információ munkanapokon
9-12 között: 06-30/665-9500

TEDDYS
' CLII3
anpo'-napjar óvoca

várja leendő ovísaít
• társalgás angolul,
anyanyelvű pedagógusokkal
|
• a mindennapi foglalkozások
?
50%-a angol nyelven történik
• barátságos, modern, felújított
óvodaépület nagy játszóudvarral
Október 1-jótil gyermek nyelvtanfolyam
indul (4-10 éves) kar kSzótt.
Óvoda helye: ÚlpeUMelep. Dalos u. 4/B
Érd.: 20/206-8981

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉST BIZTOSÍTUNK
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2006. augusztus 11. - nappali tagozaton
2006. augusztus 25. - levelező tagozaton
Jelentkezni honlapunkon keresztül is lehet!
6724 Szeged, Rigó u. 24/D • Tel./fax: 62/425-596
3
E-mail: info@miokszeged.hu • Honlap: www.miokszeged.hu
|

AZ FVM B a r t h a

6726 Szeged, Temesvári krt. 38. Tel.: 62/547-122, fax: 62/547-125
E-mail: csonka@csonka-szeged.sulinet.hu,
http://server.csonka-szeged.sulinet.hu

János

Kertészeti S z a k k é p z ő Iskola

Szakképző osztályainkba felvételt hirdetünk:

T

Szakképzései
a 2006-2007-es tanévre
Szakiskolai képzés:

• Karosszérialakatos • Motorkerékpár-szerelő • Autóelektronikai műszerész
• Autószerelő • Szállítmányozási ügyintéző • Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai menedzser • Műszaki számítástechnikai technikus • Közlekedésgépészeti
technikus • Közúti járműgépész

A fenti szakmákban nappali és felnőtt képzés is lehetséges.
Kollégiumi elhelyezés biztosítható.

(10. és 12. osztály után)

- Dísznövénykertész
- Kertész
- Virágkötö-berendező
Technikusi képzés:

Jelentkezés: a z iskola tanügyi irodájában
Beiratkozás: 2006. augusztus 24-én, 9.00-12.00-ig

Körösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola
OM-azonositó: 029783
6720 Szeged. Stefánia 14. Tel.: 6 2 / 5 4 7 - 1 5 7 . fax: 6 2 / 5 4 7 - 1 5 8
E-matl: info@korosy.hu • Web: http://www.korosy.hu
Igazgató: dr. Klrlcst Imréné

(érettségi után)

A 2006/2007. tanévben a 13-14. szakképző évfolyamon az alábbi
OKJ szerinti szakmákat oktatjuk:
• k ü l k e r e s k e d e l m i ü g y i n t é z ő 11 év, középfokú]
• pénzügyi-számviteli ü g y i n t é z ő (közgazdasági érettségivel 1 év,
érettségivel 1,5 év, középfokú]
• i r o d a v e z e t ő 11 év. felsőfokú)
|
Jelentkezést lapok az iskolában 8 - 1 6 óra között átvehetők.
Érettségi bizonyítvány másolatát meUékelnl kell.

- Kertész és növényvédő technikus
- Természetvédelmi technikus
Az iskola saját gyakorlókerttel és iskolabusszal rendelkezik.
Agyakorlatokra és kirándulásokra autóbusszal szállítjuk a tanulókat.
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Leadási határidő: 2006. augusztus 22.

Szentes, Kossuth u. 45. Tel.:63/562-265

Iskolánk akkreditált vizsgaközpont is. s így a 16 év feletu korosztálynak lehetősége
van az Egységes Európai Gazdasági Oklevél (EBC'L) megszerzésére.

A z 5. ÉVE SIKERESEN MŰKÖDŐ

SZEGEDI TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA

SZEGEDI FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

6771 SZEGED, MAGYAR U. 212.

www.flamenco-dance.hu

FELVÉTELT HIRDET

NEVES IPARMŰVÉSZEK
ISKOLÁJA

Az egyeden hely Szegeden, ahol a tánc szinte minden műfaja megtalálható!

TANDÍJMENTES OKJ-S KÉPZÉSEKRE

SZEGEDI DIVATISKOLA
FELVÉTELT HIRDET
• Divat-stílustervező,
OKJ szakma, 3 tv
Önköltséges, részletfizetéssel,
adókedvezmén nyel
• Stylist (öltözék tanácsadó), 1 év
Önköltséges, részletfizetés
szakmai képzésre.

TÁRSASTÁNC, VERSENYTÁNC
Gyerekeknek és felnőtteknek: kezdő és haladó szinten
Részletes információ: Borsos Anikó 62/441-689 és 20/9717-323
flamenco@flamenco-dance.hu

Jelentkezés:

2 0 0 6 . augusztus 31-ig.
Felnőttképzési intézmény:
AL-1029
Nyilvántartási szám:
06-0149-03
Tájékoztatás:
tel.: 06-62/405-345,
mobil: 06-20/39-39-585
tothcs@vnet.hu,
www.szegedidivatiskola.hu

MODERN-KORTÁRSTÁNC, HIP-HOP
Óvodástól felnőtt korig.
Dr. Inczédy Anita: jazz-balett, street-fúnky, hip-hop, art-jazz, kortárs, musical, Street dance
Részletes információ: 20/3367-619, inczedy.anita@vnet.hu
Józsa Margó: jazz-tánc, hip-hop, moderntánc, kreatív gyermektánc, afro, flamenco, hastánc,
kondicionáló tánc
Részletes információ: 20/9313-990, margo.jozsa@fireemail.hu

KLASSZIKUS BALETT
ü i

Óvodástól felnőtt korig.
Musical osztály is indul 16 éves kortól!
Részletes információ: Ábrahám Anikó 62/325-869 és 20/3413-482

NÉPTÁNC
Gyerekeknek és felnőtteknek.
Részletes információ: dr. Tóth László 70/708-1422, tartan@t-online.hu

Beiratkozás: szeptember 4-től 8-ig 16.30-tól 18.00-ig a Bartók Béla Művelődési Központban
(Szeged. Vörösmarty utca 3.)
Jelentkezőket minden tanszakon a beiratkozás után is elfogadunk, ha a csoportok létszáma ezt lehetővé teszi.
Elérhetőségek: http://www.flamenco-dance.hu és http://afrojazz.ini.hu - webcímeken!

ESTI TAGOZATON, SZEGEDEN, MAKÓN ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN.
22 év fölött is ingyenes!
A képzéseken résztvevők diákigazolványt kapnak!
KÉPZÉSEINK SZEGEDEN ÉS MÓRAHALMON: KÉPZÉSEINK HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
8 osztály után végezhető képzések: gépíró és szö- gyermek- és ifjúsági felügyelő; számítógép-kezelő és
vegszerkesztő; gyermek és ifjúsági felügyelő; szá- -használó; szociális gondozó és ápoló; banki ügyinmítógép-kezelő és -használó; szociális gondozó és téző; európai üzleti asszisztens; gyermek- és ifjúságápoló. Érettségi után végezhető képzések: banki védelmi asszisztens; igazgatási ügyintéző; külkeresügyintéző; CAD-CAM tervező; dokumentációkeze- kedelmi ügyintéző; logisztikai ügyintéző; marketinglő informatikus; dekoratőr; kirakatrendező; európai és reklámügyintéző; pénzügyi-számviteli ügyintéző;
üzleti asszisztens; gazdasági elemző és szakstatisztikai PR-munkatárs; protokoll-ügyintéző; szociális, gyerügyintéző; gazdasági informatikus; gyermek és ifjú- mek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; vállalkozási ügyságvédelmi asszisztens; gyógypedagógiai asszisztens; intéző.
humán controlling ügyintéző; idegenforgalmi ügyintéző; idegenvezető; igazgatási ügyintéző; informá- Érdeklődni: Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.
Gimnáziumban),
ciórendszer-szervező; irodavezető; környezet- és (a Bethlen Gábor
hidrotechnológus; környezetvédelmi technikus; kül- kedden, csütörtökön 9-18 óra között
30/746-0938
kereskedelmi ügyintéző; logisztikai ügyintéző; mar- Mobil
keting- és reklámügyintéző; mentálhigiénés asszisztens; multimédia-fejlesztő; nemzetközi szállítmá- KÉPZÉSEINK MAKÓN
nyozási és logisztikai menedzser; pedagógiai asszisz- CAD-CAM tervező; dokumentációkezelő informatens; pénzügyi-számviteli ügyintéző; PR-munkatárs; tikus; logisztikai ügyintéző; igazgatási ügyintéző; száprotokoll-ügyintéző; rendszerinformatikus; sport- mítógép-kezelő, -használó; gyermek- és ifjúsági felszervező, -menedzser; szállítmányozási ügyintéző; ügyelő; gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens.
számítástechnikai szoftverüzemeltető; szociális asszisztens; szociális gondozó és szervező; szociális, gyermek- Érdeklődni kedden, csütörtökön 9.00-12.00 óráig,
és ifjúságvédelmi ügyintéző; településfejlesztési szak- pénteken
15.00-18.00óráig
előadó; újságíró II.; vállalkozási ügyintéző.
Makón, a Szép u. 2-4. szám alatt
Érdeklődni: mindennap 10.00-18.00 óra között
Szeged, Bálint Sándor u. 14.
(a Tesco mellett, a Piarista
Gimnáziumban)
Tel: 62/549-095, mobil
30/971-8226

a Galamb József Szakképző Iskola
agrár információs irodájában.
Mobil
30/4268646
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H I R D E T É S "

PORSCHE

A z U n i l e v e r M a g y a r o r s z á g K f t . röszkei g y á r a az a l á b b i

munkakörben felvételt hirdet:

ÜZEMI KARBANTARTÓ

S Z E G E D

MÁRKAKERESKEDÉSÉBE
PROFI ÉRTÉKESÍTŐI CSAPATÁNAK BŐVÍTÉSE CÉLJÁBÓL

GÉPJÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTŐ

A S O L E - M i Z o Zrt., M a g y a r o r s z á g egyik piacvezető

tejipari vállalata a SZEGEDI ÜZEMÉBE

Feladat:
• A t e r m e l ő és k i s z o l g á l ó b e r e n d e z é s e k z a v a r t a l a n
m ű k ö d é s é n e k biztosítása, h i b a e l h á r í t á s .
• S z a k m a i i s m e r e t átadása a g é p e n d o l g o z ó kollég á k n a k , TPM-es e s z k ö z ö k h a s z n á l a t á v a l a m ű s z a k i
h i b á b ó l a d ó d ó v e s z t e s é g e k csökkentése

• középfokú műszaki végzettség

Előnyt jelent:
• k ö n n y ű g é p - k e z e l ő i vizsga
• számítógépes ismeretek

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk:
KUNSÁGI FERENCNÉ - humánerőforrás
asszisztens

Tel.: 62/573-130

SZEGED
GYÁSZHÍR

t

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

TÓTH ALAJOS
minorita atya
életének 75. évében váratlanul
elhunyt. A temetési szentmisét
és gyászszertartást dr. Seregély
István egri érsek, főpásztor végzi
Miskolcon, a Minorita templomban 2006. augusztus 23án, szerdán, délelőtt 10.00 órakor.

Emlékét megőrizzük

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük jelentkezzen
személyesen vagy telefonon Czollner Sándor műszaki vezetőnél.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
IVÁNKOVITS
ZOLTÁNNÉ
LÁSZLÓ ERZSÉBET
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
54691455
Gyászoló család

Méiy fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, Testvér és
rokon,
FEKETE ALADÁRNÉ
ZOMBORI ROZÁLIA
életének 88. évében, rövid, súlyos
betegségben elhunyt. Temetése
augusztus 23-án, 10 órakor lesz
a Röszkei temetőben.
5469,448
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy
TÓTH ISTVÁNNE
SARUSI MÁRIA
(Macuka)
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 23-án, 12 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
54691453
Gyászoló barátai

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 2006.
augusztus 21-én, este 18 órakor
szentmisét mutatunk be
TÓTH ALAJOS
OFM Conv.
plébános atya
lelki üdvéért a Szeged-felsővárosi
templomban.
54691498
Paptestvérei

Fájdalommal tudatjuk, hogy
HORNOK SÁNDORNÉ
MÉSZÁROS ERZSÉBET
74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása elhunyt szeretett férjével együtt
2006. augusztus 23-án, 10 órakor lesz a Belvárosi temető szóróparcellájától.
54590271
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZABÓ LÁSZLÓ
nyug. alezredes
hosszú betegség után, 80 éves korában elhunyt.
Temetése 2006. augusztus 24-én, 14 órakor a Belvárosi temetőben lesz.
A gyászoló család

it/iAonoiu

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik
szeretett halottunk,
DÉNES JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Sándorfalva
ÍÍAo,,o„

MEGEMLEKEZES
„Elvitted a fényt, a derűt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál, fájó emléket."
Fájó szívvel emlékezünk
IFJ. NYÁRI BÉLA
halálának 10. évfordulóján.

•

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes lesz
a szem, hanem, amit egy életen át hordozunk
csendesen."
Szívünkben örök szeretettel emlékezünk
B U N IMRE
halálának 40. évfordulóján.
Felesége és szerettei,
Algyő

Megemlékezés
Drága jó szüleinkre
emlékezünk születésük 100.
évfordulóján és Édesanyánk,
SÜMEGI SÁNDORNÉ
KUCSERA KATALIN
halálának 20.,
Édesapánk
SÜMEGI SÁNDOR
halálának 5. évében.
85V077V
Szeretteik
^^^^^^^^^^

gránit

•

műkő

Tekintse meg bemutatóhelyünkön új kollekciónkat!
Kivitelezés oz e g é s z o r s z á g területén. Kérjen árajánlatot}

Akciós é s bemutató termékek
S — 3 0 % kedvezménnyel.
M O N U M E N T A Kőfaragó műhely (a Rúzsai úton)
Zákányszék 458., Tel.: 62/290-694, 06-30/9251 -746, E-mail: monumenta@axelero.hu
A hirdetés bemutatójának további kedvezmény.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ZSÁKAI VILMOSNÉ
RÁCZ JULIANNA,
Makó, Szerecsen u. 31. szám alatti lakos
84 éves korában, hosszú, súiyos betegség
után elhunyt. Temetése augusztus 21-én,
10 órakor lesz a görög katolikus
temetőben.
S46VI467
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
ÖZV. KURUNCZI
MIHÁLYNÉ
MÉHES ERZSÉBET
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
54691 lós
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
SZENTPÉTERI
JÓZSEFNÉ
NACSA MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Külön köszönjük a makói kórház belgyógyászati osztály orvosainak és ápolóinak áldozatos munkáját.
A gyászoló család, Makó

SZENTES

54690639

MEGEMLEKEZES

MEGEMLEKEZES

Életed elmúlt, mint egy pillanat,
emléked szívünkben örökre megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk
IFJ. TANÁCS JENŐNÉ
CSÁSZÁR ILONA
halálának 2. évfordulójára.
Szerető férjed és lányod

:••
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márvány

PORSCHE SZEGED
6724 Szeged, Sárosi u. 11., vagy e-mail: posta@porscheszeged.hu

Szerető család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik
szeretett halottunk,
HEGEDŰS
ISTVÁN LAJOS
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Sándorfalva

Ha meggyőződése, hogy gépjármű-értékesítőként a hobbija lenne a munkája,
várjuk fényképes önéletrajzát Csongrád megye területéről az alábbi címre:

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
SZÉLPÁL
ANTAL GÉZÁNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
54690867
GyáSZölÓ CSaiád

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szeretteink,
CSATÓ ISTVÁN
és
CSATÓ GYŐZŐ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
54690861
Gyászoló család

054691428

Köszönetet mondunk mindazoknak
a
rokonoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak,
akik drága szerettünk,
ÖZV. KISPÉTER
SZILVESZTER
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek.
Fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
54590412
Gyászoló család

Amit kínálunk:
színvonalas, kulturált munkakörülmények,
szakmai fejlődési lehetőség,
alapfizetés + teljesítményarányos provízió.

Cím: 6728 Szeged, Budapesti út 6. • Teleton: 62/569-096

A jelentkezés határideje: 2006. augusztus 3 1 .

Gyászközlemények

elhunyt.

• Hűtőkompresszor-kezelő

Követelmények: • Szakirányú végzettség
• Szakmai tapasztalat

• villanyszerelő végzettség

DR. H U S Z K A
LÁSZLÓ

Elvárásaink:
min. középfokú végzettség,
többéves értékesítési tapasztalat,
kiemelkedő tárgyalókészség,
határozott fellépés,
kulturált megjelenés,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
német- vagy angolnyelv-tudás előny.

• Gépkezelő

Feltételek:

A Szegedi
Örmény Önkormányzat
mély fájdalommal tudatja,
hogy
közösségünk tagja,

kollégákat keres.

munkatársakat keres a következő
munkakörbe:

lIllllllBlllllill

GYÁSZHÍR
„Tudom, hogy az én Megváltóm
él, és utoljára az én porom felett
megáll..."
(lób könyve)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
GYENGE ISTVÁNNÉ
KISS VIKTÓRIA
75 éves korában elhunyt. Temetéseaugusztus 21-én, 11 órakor lesz a makói Újvárosi református temetőben.
Gyászoló család

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked
nyugodjon békében."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ANDRÉ RÓBERT,
Makó, Kálvária utcai lakos rövid,
súlyos betegség után, életének 55.
évében csendben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 21 -én, 14 órakor lesz a római katolikus temetőben.
A gyászoló család, Makó
és Debrecen

SIREMLEK
MŰKŐ, MÁRVÁNY, GRÁNIT
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGGEL IS
Üzlet: Szeged. Kálvária sgt. 52. Tel.: 62/547-870 • 70/940-2180 • e-mail: marvanykft@freemail.hu'
• Üzem: Kistelek, TemetS sor 1. • Tel.: 62/597-360 • web: www.marvanykft.hu

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
meg kell tanulni élni
nélküled."
BAKACSI PÁL
halálának 1. évfordulójára.
Klári

Fájó szívvel emlékezem
édesapám,
PÖRNEKI JÓZSEF
halálának 20. évfordulóján.
Lánya: Irén

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
MAKÓ LAJOS
ISTVÁN,
Hódmezővásárhely, Károlyi u.
12. szám alatti lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése 2006.
augusztus 22-én, kedden, 9 órakor lész a katolikus temetőben.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely

1

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,

Köszönetet mondunk rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik
ARANY TÓTH PÁLNÉ
búcsúztatásán megjelentek és sírjára virágot, koszorút helyeztek.
54691381
A gyászoló család

CXitOl 442

'

LÁNYI LÁSZLÓNÉ
NÁDUDVARI MARGIT
a Gorzsai Állami Gazdaság
volt dolgozója
80 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 23-án, 11 órakor lesz a Vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
ASZALAI ERZSÉBET
halálának 7.
és férje
BORBÁS JÁNOS
halálának 6. évfordulójára.
Szerető család

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága szerettünk,
SZÉL ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló szerettei

O j g r O -

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik
szeretett Édesanyánk,
ÖZV NAGY MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
54691424
Gyászoló család
Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon 9 óráig
tudunk eHegadni.
Gyásxközlentény megrendelésekor kérjük a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

•MEGYEITŰKOR*
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35. Felnőtt Síkvízi Kajak-Kenu
Világbaj noksáj

Dél-afrikaiakat edz

Ezer és ötszáz méteren is nyolc-nyolc magyar egység jutott az A döntőbe

Az egykori szegedi kajakos sprintkirály, Hegedűs Róbert október
óta egy dél-afrikai tartomány versenyzőinek edzője.
Még tavaly magánúton járt Dél-Afrikában ^Démász-Szegedi VE egykori sokszoros világbajnok kajakosa, Hegedűs Róbert. A sportágban
200 méteren ismertté vált versenyző - az edzőtáborozások alatt sokszor találkozott más nemzetek sportolóival - aztán kapott egy felkérést, amely megváltoztatta az életét.
- Megkérdezték a dél-afrikaiak, lenne-e kedvem edzősködni. Féléves gondolkodás után, nehezen, de rászántam magam a feladatra.
Októberben kezdtem el a munkát, és most négy tanítványom, két
lány és két fiú van itt, a szegedi világbajnokságon, akik összesen hat
számban érdekeltek - mesélt Hegedűs.
A kajakos Fokvárosban lakik, de egy tartományban, a Western
Cape Union elnevezésű régióban trénerkedik.
- Nyolcszázra tehető az igazolt versenyzői létszám, de csak kb. harmincfős az úgynevezett kemény mag. Ebből került ki a mostani négy
sportoló. Gyerekektől a mastersekig minden korosztállyal foglalkozom.
Messziről jönnek fel a dél-afrikaiak, de láthatóan fejlődnek. A tanítványoktól stabil B döntős eredményt várok, bár a lányoknak esélyük volt
ezren a négyes tagjaként a fináléba kerülni - vélte az egykori szegedi, aki
kétéves szerződést kötött, de szóban több esztendőre kötelezte el magát.
A dél-afrikai válogatottnak Hegedűsön kivük még két magyar trénere
van: Adiovicz Attila ésAlmási Nándor. Igaz, ők hárman három különböző tartományért felelnek. Ha a versenyzők töretlenül fejlődnek, néhány
év múlva ők lehetnek a garanciái akár Dél-Afrika érmes esélyeinek is.
M. J.

Hegedűs a partról irányítja tanítványait

Fotó: Karnok Csaba

Hüttner bizakodik
H ü t t n e r Csaba m i n t az Eurosport televízió szakkommentátora vesz részt a szegedi világbajnokságon.
Hüttner Csaba (képünkön), a
Démász Szeged Vízisport Egyesület kenusa nem indul a szegedi
kajak-kenu világbajnokságon. A
rutinos versenyző a lelátón szorít
a társaknak, közben pedig az Eurosport magyar nyelvű adásának
szakkommentátora. Tegnap délelőtt a futamok között beszélgettünk vele.

- A télen még nem gondoltam, hogy innen kell követnem
az eseményeket. Mindent feltettem az indulás kiharcolásáért.
Én kezdeményeztem, hogy hozzuk létre azt a négyest, amelyből
hárman most ötszázon döntőbe
jutottak. Pedig még ezen a távon
is benne voltam a csapatban,
önként adtam át a helyem Csabai Edvinnek. Ez bizonyult jó
döntésnek, hiszen ezren kikaptunk a szétlövésen, így kimaradtam a csapatból. A nagy akarásnak nyögés lett a vége. Már n e m
először tevékenykedem az Eurosportnál, így nem ismeretlen
számomra a szakkommentátori
feladat. Mit várok a mai ezres
kenus döntőktől? Vajda Attila
nagyon jól ment, Opeljev kiesésével pedig nőttek az esélyei.
Dittmer pedig nincs jól, a bordája környékén van egy komoly
húzódása. A Kozmann, Kolonics
duó nagyon szépen lapátolt, ha
marad ilyen szél, akkor a győzelemre is esélyesek. A C4? Erős a
mezőny. A németek, a fehéroroszok és a lengyelek nagyon
jók. Ennek ellenére a fantasztikus közönség segítségével sikerülhet a dobogóra felkapaszkodniuk.
S.R.

Ma már érmeket osztanak
Ttegnap két távon összesen tizenegy magyar egység volt érdekelt a 35. síkvízi kajak-kenu
világbajnokságon. Közülük kilenc került a döntőkbe, így ezren és ötszázon is nyolc-nyolc
magyar hajónak szurkolhatunk
ma 16 órától, illetve holnap 10
órától. A kétszázas finálék holnap 16 órakor kezdődnek.
Tegnap már nem lehetett hibázni, vagy lazítani. Aki így tett, az
vagy kiesett, vagy jobb esetben B
döntőbe került. Kemény csaták
vártak a szegedi, 35. síkvízi kajak-kenu világbajnokság második napján a magyar egységekre
is.

Vajda igen, Benkő nem
Ahogy a csütörtöki, úgy a pénteki 1000 méteres délelőttöt is
Vajda Attila kezdte. A Démász-Szegedi VE kiválósága a
C l 1000 méteres verseny elődöntőjében hatalmas hajrával
került az élre, és így a fináléba.
- Rendkívül erős futam volt.
Együtt küzdöttem az idei Európa-bajnokság első és harmadik
helyezettjével. Köztük mentem,
arra ügyeltem, ne menjenek el
egy hajónál nagyobb távolságra.
A román Mironcic, az Eb-első a
végére elfáradt. A mexikói fiú fináléba kerülése meglepetés, de
így legalább nem csak európai
kenus lesz a vasárnapi csatában
- nyilatkozta Vajda.
Nem élt a lehetőséggel Benkő
Zoltán: a KI egyik elődöntőjében
csak negyedik lett, így ezren ebben a számban nem lesz döntősünk.

Húzd, húzd, húzd!
De csak ebben az egy számban.
Mert a többiben villogtak a magyarok. - Húzd, húzd, húzd! - kiabálta Kucsera Gábor családja,
amikor fiúk Kammerer
Zoltánnal egy kajakban az A lelátó elé

Vasárnaptól jövő vasárnapig, a London melletti
Etonban rendezik az idei evezős világbajnokságot,
a versenyen négy egység képviseli majd a magyar
színeket.
A szakvezetés két-két A és B döntős helyet remél
a csapattól: a legjobb hat közé a könnyűsúlyú kétpárban címvédőként induló Varga Tamás, Hirling

a hajóban van kapcsolat a Sydneyben és Athénban győzőkkel:
Vereckei Ákos és Horváth Gábor
mindkét egységben benne volt.
Természetesen Kozmannék és
Gyökösék is finabsták.

ért. Aggódni nem kellett, mert
akkora már olyan előnyük volt,
hogy biztos volt az elsőségük. A
Kozmann, Kolonics kenupáros
csodát tett, csakúgy, mint a szegedi Gyökös Lajos sztrókolta kajak négyes. Mintha a két olimpiát nyert egységet láttuk volna más összeálhtásban. Igaz, ebben

Másolás
Az ötszázas elődöntőkben az-

HAZAI EREDMENYEK
A magyarok elődöntőben elért eredményei. 1000 m, Cl: 1. Vajda Attila;
KI: 4. Benkő Zoltán; C2: 1. Kozmann György, Kolonics György; K2:1. Kucsera Gábor, Kammerer Zoltán; K4: 1. Magyarország (Gyökös Lajos, Kökény Roland, Vereckei Ákos, Horváth Gábor).
500 m, Cl: 5. Mike Róbert; KI: 1. Benkő; női KI: 1. Benedek; C2:1.
Kozmann, Kolonics; K2:1. Kucsera, Kammerer; női K2:1. Kovács, Janics.

Fotó: Karnok Csaba

tán lemásolták délelőtti produkciójukat a magyarok. Azaz: egy
hazai sportoló (Mike Róbert)
nem jutott az A döntőbe, míg további társai, szám szerint öt egység magabiztosan lépett túl selejtezőjén. És még egy hasonlóság:
mind az öt hajó elsőként tette
ezt. Mint ezren.
Ma a Maty-éri olimpiai központ vendége lesz Sólyom László
köztársasági elnök, aki a női négyesek ezerméteres fináléja utáni
eredményhirdetésen díjakat ad
át - remélhetőleg a szegedi Janicsot és Keresztesit is foglalkoztató magyar hajónak a legfényesebb érmet.
MÁDI JÓZSEF

Közlekedés Mindhárom távon a finálék következnek
a Maty-érre A világbajnokság hétvégi programja
Még egyszer a közlekedésről, a világbajnokság helyszínének
a
Maty-éri Nemzeti Olimpiai Központnak a megközelítéséről. A
legkönnyebb és a legkényelmesebb, ha a 40C-S buszjáratot választják (az utazás ingyenes), melyek Tarjánból, a Víztorony térről
- ma és holnap is - 7 órától félóránként indulnak. Természetesen autóval, motorral, vagy kerékpárral (van kialakított nézőtéri
parkoló) is megközelíthető az objektum, de a zsúfoltság, az esetleges közlekedési dugók kialakulását elkerülendő érdemesebb a
buszt választani. Fontos megjegyezni, hogy a napi jegy felmutatásával Szeged minden helyi járata díjmentesen vehető igénybe.

Haller Ákosék kezdenek Etonban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kucsera (balról) és Kammerer duója tegnap mindkét távon ellenállhatatlan volt

Zsolt duót, valamint az idén ismét összeült, kétszeres vb-győztes Haller Ákos, Pető Tibor kétpárt várja.
A két kettős jó esetben akár érmet is szerezhet.
A magyar indulók, férfiak: egypár: Bencsik Gábor (Mohácsi TE), kétpár: Haller Ákos (Démász-Szeged), Pető Tibor (Vác), könnyűsúlyú kétpár: Varga Tamás (Démász-Baja), Hirling Zsolt
(Vác). Nők, kétpár: Verőci Lídia (Mohácsi TE), Kónya Aliz (Démász-Szeged)

A szegedi, 35. síkvízi kajak-kenu világbajnokság hétvégi programja.
SZOMBAT, 8 órától 200 méteres előfutamok. A magyarok futamai, 8.05: G1
(Bozsik Attila, II. előfutam); 8.30; KI (Boros Gergely, V. ef.); 8.55: női KI (Paksy Tímea, II. ef.); 9.20: C2 (Végh Attila, Kovács
Gergely, III. ef.); 9.40: K2 (Sík Márton,
Csamangó Attila, IV. ef.); 9.50: női K2
(Kovács Katalin, Janics Natasa, l.ef.);
10.05: C4 (Magyarország: Sarudi Pál, Joób Márton, Horváth Gábor, Balázs Péter);
10.15: K4 (Magyarország: Kadler Viktor,
Gyertyános Gergely, Babella Balázs, Beé
István); 10.30: női K4 (Magyarország;
Paksy, Janics, Kovács, Patyi Melinda).
10.50-től: 200 m-es elődöntők.
1000 m-es 6 döntők (zárójelben az
érdekelt magyar), 15: Cl, 15.08: KI
(Benkő Zoltán), 15.16: női KI, 15.24: C2,

>ÉMÁ!

15.32: K2,15.40: női K2,15.48: K4.
1000 m-es A döntők (zárójelben az érdekelt magyarok). 16 óra: Cl (Vajda
Attila), 16.08: KI, 16.16: női KI (Benedek Dalma). 16.32: C2 (Kozmann György,
Kolonics György), 16.40: K2 (Kucsera
Gábor, Kammerer Zoltán), 16.48: női K2
(Janics Natasa, Kovács Katalin). 17.04:
C4 (Magyarország: Metka Márton, Mike
Róbert, Sátrán Mátyás, Balázs Gábor),
17.12: K4 (Magyarország: Gyökös Lajos,
Kökény Roland, Vereckei Ákos, Horváth
Gábor), 17.20: női K4 (Magyarország:
Paksy Tímea, Kovács Katalin, Janics Natasa, Keresztesi Alexandra).
VASARNAP
500 m-es B döntők (zárójelben az érdekelt magyar), 9 óra: Cl (Mike Róbert),
9.06: KI, 9.12: női KI; 9.18:02,9.24:
K2,9.30: női K2; 9.36: K4,9.42: női K4.

500 m-es A döntők (zárójelben az érdekelt magyarok), 10: Cl, 10.06: KI
(Benkő Zoltán), 10.12: női KI (Benedek
Dalma); 10.26: C2 (Kozmann György, Kolonics György), 10.32: K2 (Kucsera Gábor, Kammerer Zoltán), 10.38: női K2;
10.52: C4 (Magyarország: Csabai Edvin,
Fürdők Gábor, Pulai Imre, Nóvák Ferenc);
10.58: K4 (Magyarország: Sík Márton,
Csamangó Attila, Boros Attila, Bozsik Gábor), 11.04: női K4 (Magyarország:
Paksy, Janics, Kovács, Fazekas Krisztina).
200 m-es B döntők, 14.15: Cl, 14.20:
KI, 14.25: női KI; 14.30: C2,14.35: K2,
14.40: női K2; 14.45: K4.
200 m-es A döntők, 15: Cl, 15.05: KI,
15-10: női KI; 15.23: C2,15.28: K2,
15.33: női K2; 15.46: C4,15.51: K4,
15.56: női K4

A KAJAK-KENU VILAGBAJNOKSAG
KIEMELT SZPONZORA A
DÉMÁSZ
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Van még javítani való a Pick játékán, de erre már a jövő héten lehetőség nyílik

A hatodik legyőzött a Resica

, Nagyüzem van már az európai
' [ocibajnokságokban. Tekintsük
• végig, milyen meccsek várnak a
csapatokra (és a soraikban szereplő magyar játékosokra), és
ezek közül melyiket izgulhatjuk végig a tévé képernyője előtt
KÉZILABDA
ülve. De kezdjük a sort a hozzánk legközelebb állá magyar
pontvadászattal.
Egy hét alatt a tegnapi volt a
hatodik előkészületi mérkőzése
NB I., 3. forduló, ma, 17.30: Ta- a Pick Szeged férfi kézilabda1 tabánya-Paks, 19 óra: MTK-Sopcsapatának. Zorán Kurtes edző
ron, Fehérvár-Pécs, Honvéd-Új- együttese a román Resica ellen
pest, Vác-Kaposvár; vasárnap, 17 is győztesen hagyta el a pályát.
óra: Győr-REAC; hétfő, 18 óra:
DVSC-Vasas (Sport2, 17.45). A - Határozott és kemény védekeDiósgyőri VTK-ZTE találkozó zést kérek. Ehhez azonban az edtegnap lapzártánk után fejező- digieknél is nagyobb egységre
van szükség - mondta Zorán
dött be.
Németország, 2. forduló, ma, Kurtes edző a mérkőzés előtti el15.30: Werder Bremen-Bayer Le- igazításon. Közben a Resica
megtudtuk,
1 verkusen (Sport Klub), Hertha sportigazgatójától
; BSC
(Dárdai Pál)-Hannover hogy a csapat az elmúlt bajnok1Huszti
Szabolcs),
Dort- ságban a román első osztály ötöI mund-Mainz (Szabics Imre), dik helyén végzett, s ezzel kilépFrankfurt-Wolfsburg, Aachen- hetnek, a klub történetében előI Schalke, Cottbus (Szélesi Zol- ször, a nemzetközi porondra.
tán ¡-Hamburg; vasárnap, 17 Ugyanis beneveztek a Challanóra: Bielefeld-VfB Stuttgart, Bo- ge-kupába. Ott pedig eséllyel inchum-Bayern München (Sport dulnak, mármint a mérkőzésen
Klub). A Nürnberg-Mönchen- látott teljesítményük alapján.
gladbach összecsapás tegnap lapA Pick-játékosok, amit trénezártánk után fejeződött be.
rük kért tőlük a találkozó elején
Anglia, 1. forduló, ma, 13.45: szinte semmit sem valósítottak
Sheffield-FC Liverpool ( Sport 1, meg. Különösen a román beálló
13.30); 16 óra: Arsenal-Aston állította a középső védőket megj Villa (Sport 1, 15.45), Ever- oldhatatlan feladat elé. Ezért az' ton-Watford, Newcastle-Wigan, tán Kurtes edző elkezdte cserélPortsmouth-Blackburn,
Rea- getni a védőit, végül Herbertben
i ding-Middlesbrough, West Ham találta meg azt a játékost, aki
United-Charlton; 18.15: Bol- össze tudta fogni a Pick védelton-Tottenham (Sport2); vasár- mét. Szembeötlő volt még az átnap, 14.30: Manchester Uni- lövők gyenge teljesítménye. Szeted-Fulham (Sport2), 17 óra: rencsére ezt gólerős játékával elChelsea-Manchester
City lensúlyozni tudta Djutkovics és
(Sport2).
Franciaország, 3. forduló, ma,
17.15: Auxerre (Vadócz Krisztián)-0. Marseille, 20 óra: Le
Mans-Valenciennes, Lens-Lorient,
Nantes-Troyes,
Paris
SG-Lille, Rennes-Monaco, St.
, Etienne-Nancy (Rudolf Gergely),
Sedan-Sochaux; vasárnap, 18 Győzelemmel búcsúzott Szeóra: Toulouse-Nice, 21 óra: Bor- gedtől az Európa-bajnoki selejtezőre készülő magyar női kodeaux-Lyon (Sportl, 20.45).
sárlabda-válogatott. Tegnap délelőtt zártkapus mérkőzésen, az
újszegedi
sportcsarnokban
66-55-re bizonyultak jobbnak
Romániánál a Sterbenz-lányok.

védekezni, akkor pillanatok alatt
kilencgólos előnyt szereztünk.
Mindenkinek igyekeztem továbbra is játéklehetőséget biztosítani, s a bajnoki rajtig azon dolgozunk, hogy a most tapasztalt
hibákat kijavítsuk.
A Pick Szeged vezetése szeretné, ha ugyanúgy, mint a Fradi
szurkolótábora, a szegediek is
összefognának, s kihasználva a
bérletvásárlás
időpontjának
meghosszabbítását, a Bakay
Nándor utcai sportirodán keddig
még minél többen vásárolnának
állandó belépőt.PICK S Z E G E D - U C M RESITA 3 5 - 2 8
(18-14)
Újszegedi sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Fekete, Dzslpoff.
P i c k S z e g e d : Puljezevics - Berta 1 ,
DJURK0VICS 6, Mezei 3, A N D J E L K 0 V I C S
5, llyés 1 , Vadkerti 3. Csere: Szente (kapus), Krlvokapics 3 (1), Backovlc 1 ,
B E N D Ó 7 (1), Matics 2 ( 1 ) , H E R B E R T ,
Bakos, Lele 1 , Ferenczi 2 (1). E d z ő : Zorán Kurtes.
SÜLI JÓZSEF

Djurkovics (labdával) hat gólt lőtt a Resicának
Andjelkovics. Ez utóbbi sajnos
kisebb sérülést szenvedett, s a
második félidő nagy részében Lele Ákos irányította a csapatot.
A szünetben hosszú fejmosást
tartott a szegediek mestere, mert
a románok régen ott álltak már a
pályán, amikor a Pick megjelent.
Ez a játékukon is meglátszott, hiszen már egy gól híján tíz volt az
53. percben a két csapat között.

Fotó: Segesvári Csaba

Zorán Kurtes: - Nagyon örülök, hogy egy olyan csapatot sikerült edzőpartnernek megnyernünk, amely agresszív játékot
produkál. Ez pedig újabb hibákat
hozott nálunk a felszínre. Kiderült, hogy egy aktív beálló játékot
produkáló ellenféllel szemben
nehezen találjuk meg az ellenszert. Sajnos tizenhatszor céltévesztett a lövésünk. Mellé még

Török Szilvia bokája megsérült

Győzelemmel búcsúztak

Veterán
teniszverseny

Győzelem csütörtök este, majd
győzelem tegnap délelőtt is. Az
Európa-bajnoki selejtezőre kélövő héten csütörtökön kezdő- szülő magyar női kosárlabda-váI dik, immár tizenkilencedik alka- logatott kellemes emlékeket
lommal a nemzetközi veterán te- őrizhet Szegedről, hiszen a Sterniszverseny Szegeden. A küzdel- benz-tánítványok előbb 71-57mek ismét az újszegedi Kisstadi- re, majd 66-55-re verték meg a
onban, az SZVTK pályáján zajla- románokat. A tegnapi összecsanak majd.
pást zárt kapuk mögött rendezA szervezők több kategóriában ték meg az újszegedi sportcsar(35 év feletti az első korosztály) nokban. A két találkozó értékelémég mindig elfogadják a neve- sére a szövetségi kapitányt, Sterzést, egyes, páros és vegyes páros benz Tamást kértük meg.
számokban indulhatnak a teni- Hasznos két meccset vívtunk
szezők.
az elmúlt Európa-bajnokság
Nagy valószínűséggel ismét egyik résztvevőjével. Voltak jó penépes mezőny gyűlik össze, hi- riódusaink, azonban az edzések
szen nem csak hazánkból, ha alapján - ezt nyugodtan állíthanem Szerbiából, Ausztriából és tom - jobb játékra számítottam.
Romániából is érkeztek nevezé- Főként ritmusában maradtunk el
sek. A tornával kapcsolatosan a várttól. Ebben kell az elkövetkeSárkány Lukácsnál lehet érdek- ző időszakban javulnunk. Csülődni, a 30/938-04-70-es tele- törtökön az első negyedben már
fonszámon.
sikerült ilyen játékkal előrukkolnunk, azonban ezután érthetetlen módon visszaestünk. Még azt
is elfogadtam volna, hogy többet
hibázzunk, ha gyorsabban kosárlabdázunk. Azonban ennek ellenére akadtak biztató jelek.
Cserny és Fegyverneky mindkét
meccsen jól teljesített. A szegediek közül Kajdacsi és Fürész is reMUNKATÁRSUNKTÓL
mekelt a 71-57-re megnyert első
Lapunk 33. heti totótippjei a kö- mérkőzésen. Sajnos, a második
vetkezők: I. Aachen-Schalke 04 találkozón Török Szilvia bokája
2 X, 2. W. Bremen-Leverkusen 1, kifordult, így az irányító már a jö3. Cottbus-Hamburg 2 X, 4. vő héten nem csatlakozik a csaDortmund-Mainz 1, 5. Frank- pathoz, a válogatott kerethez.
furt-Wolfsburg X, 6. Hertha Hétfőtől Dunavarsányban edzőBSC-Hannover 1 X, 7. Biele- táborozunk, majd csütörtökön
feld-VfB Stuttgart X, 8. Arse- Szlovákiába, Kassára utazunk.
nal-Aston Villa 1, 9. Bolton-Tot- Egy négycsapatos tornán veszünk
tenham X 2, 10. Newcastle-Wi- részt, ahol a horvátok, az ukráSam I X , 11. West Ham-Charl- nok és a házigazda szlovákok
ton X 2,12. Manchester U.-Ful- lesznek az ellenfeleink. Nagyon
Bam 1,13. Chelsea-Manchester jól éreztük magunkat Szegeden,
Ú 1, 14. Bochum-Bayern Münjó volt megtörni az edzőtábor
chen 2.
egyhangúságát. A kajak-kenu vi-
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Pick

Szeged

kedden

reggel

újabb túrára indul. A Tisza-parti
együttes meghívást kapott Strasbourgba a mindig rangos hagyományos nemzetközi tornára. Z o rán

Kurtes

együttese

Linzben,

majd Németországban is megmérkőzik. Csütörtökön pedig a francia
bajnok Montpellier-vel kezdi meg
csoportmérkőzéseit.

Otthon próbálkoznak
A labdarúgó NB III Alföld csoportjának 2. fordulójában mindhárom Csongrád megyei gárda
hazai környezetben lép pályára:
a Csongrádi Tiszapart SE és az
Algyő ma, a Hódmezővásárhelyi
FC vasárnap kezd 17 órakor.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A legutóbbi bajnokságban az
aranyérmes Békéscsaba mögött a
második helyet szerezte meg az
Algyő gárdája. Lóczi István alakulata a 2006/2007-es évadot is remekül kezdte, Kiskunfélegyházán
nyert 2-0-ra. Az újabb három pont
annak ellenére ma is elvárható
Krucsóéktól, hogy a nyitányón a
sorosrivális,az Örkény, ha szerencsével is, de legyőzte a HFC-t.
Ma délután 5 órakor mutatkozik be hazai közönségének az
újonc Csongrádi Tiszapart SE.
Kurucz István legénysége a múlt

MUNKATÁRSUNKTÓL

Lapunk
totótippjei

hat technikai hibát is vétettünk.
Az első félidőben kaptunk 14
gólt, s csak eggyel kevesebbet,
mint szerdán, a Debrecen elleni
második találkozónkon. A vendégek pedig apait anyait beleadtak, hogy megmutassák, egy
BL-résztvevővel szemben sem
ijednek meg. Voltak a mérkőzésnek pozitív periódusai is, hiszen
amikor agresszíven kezdtünk el

heti nyitányon a legutóbbi idény
nyolcadikját, a Túrkevét verte
2-1-re, méghozzá idegenben. A
sikeres folytatásra ma is van
esély, a Szarvas feltétlenül verhető. Igaz, mindig azok a legnehezebb meccsek, amelyeken majdhogynem kötelező a győzelem.
A HFC beragadt a rajton. A vásárhelyiek hiába birtokolták többet a labdát, mint az Örkényiek,
mégis kikaptak, a gólt lesállás
előzte meg. Muszáj lesz vasárnap
javítani, a Türkévé legyőzése nem
tűnik megoldhatatlan feladatnak
Rostás Károly együttese számára.
A további párosítás: MonorSzolnoki Spartacus, Cegléd-Baja,
Mezőtúr-Új szász, Gyula-Kiskunfélegyháza.
•

A labdarúgó NB II keleti csoportjában a rajton ikszelő Makó
FC ma 17.30-kor a Békéscsabát
fogadja az Erdei téri sporttelepen.

Márton Anita döntős
A diszkoszvetés már jobban sikerült Márton Anitának, a Szegedi
VSE dobóatlétájának a Pekingben
zajló junior világbajnokságon,
mint a súlylökés, melyben 14.
lett. A diszkosz selejtezőjében
Anita első kísérletére 49,65 méterre dobta az szert, és ezzel csoportjában 5. lett, összesítésben

A magyar válogatott két győzelmet aratott
lágbajnokság megnyitó ünnepsége, a keddi halászlé meghívás sokat jelentett az együttesnek, a lányok még jobban összekovácsolódtak. Minden köszönet a város-

Fotó: Segesvári Csaba

nak, hogy itt lehettünk, jó volt
ebben a nemzetközi sportforgatagban készülődni a szeptemberi
Európa-bajnoki selejtezőre.
SÜLI RÓBERT

Előkészületi női válogatott kosárlabda-mérkőzés, újszegedi sportcsarnok, zárt kapuk
mellett. Vezette: Bognár, Király.
M a g y a r o r s z á g : Németh 2, Fegyverneky 7/3, Károlyi 9, C S E R N X Y 1 0 , Császár 2. C s e rék: Kajdacsi 1 , P A P P 1 4 , Vajda 2, Török, Englert 4, B U J D O S Ó 10, Horváth 5/3. S z ö vetségi kapitány: Sterbenz Tamás.
R o m á n i a : Urse 3, V A S S 1 2 , M A N D A C H E 1 1 , Ciocan 1 , P A S T A L A U 1 6 . C s e r é k :
Parau 5, Cutas 5/3, Ondreikovics 2, Stonescu, Nagy. S z ö v e t s é g i k a p i t á n y :
Predrag Vasics.

pedig a hatodik helyen került be a
vasárnap 12.30-kor (magyar idő
szerint) kezdődő fináléba. Edzője,
Eperjesi László elmondta, hogy
tanítványának nagy álma vált azzal valóra, hogy bejutott a döntőbe - ezt SMS-ben is elküldte neki
- és bízik benne, hogy ott még tovább javulhat az eredménye.

Roncsderbibajnokság
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szombaton Rúzsa ad otthont a gyorsasági roncsderbibajnokság 6. fordulójának. Az autósport szerelmesei huszonhat autó (három géposztályban) küzdelmeit izgulhatják végig; a futamok 12.30-kor kezdődnek. Csongrád megyét szegedi, mórahalmi és zsombói sportolók képviselik; vetélytársak pedig többek között érkeznek Kecskemétről és
Dömsödről is. Az eseményre érdemes lesz kilátogatni, a futamok általában látványos, izgalmas és szoros küzdelmet hoznak.
A bajnokság állása (élboly), széria géposztály: 1. Molnár Tibor 34,
2. Dömösi Róbert 26, 3. Tóth Richárd 19, 4. Bárkányi Endre és Farkas Nándor 16-16, 6. Fűz Tibor 15 ponttal; Il-es géposztály: 1. Gombai Péter 40, 2. Gárdián Péter 26, 3. Perneki Tibor 20, 4. Noszkó Zoltán 18, 5. Fodor Imre 14, 6. Fűz Gábor 13 ponttal; l-es géposztály: 1.
Bóna István 44, 2. Balogh Szilárd 42, 3. Farkas Zsolt 21, 4. Kecskés
Roland 14, 5. id. Kispéter Tibor 9, 6. Sánta József 8 ponttal; szuperfutam: 1. Bóna István 42, 2. Balogh Szilárd 36, 3. Gombai Zoltán és
Farkas Zsolt 10-10 ponttal.
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A pesti rokonoknak vendégségben mindig nagyon jó az étvágyuk. Sokkal jobb, mint otthon.
Mindent megesznek, mint a kínaiak. Későn kelnek, csúszik a reggeli, sonka, virsli, kolbász, májas, lick szalámi, sajt, lágy tojás, méz, dzsem jöhet, a sorrend nem érdekes. Mindez az ebédidőt
nem befolyásolja, akár már egy óra múlva jöhetnek a fő ételek. A pesti rokonok a magyaros, a
franciás, az olaszos, az ázsiai, a balkáni, a skandináv, a népi, az urbánus, az úri, a paraszt és a
proli konyhát egyformán kedvelik. Vacsora a
kertben, grillezünk. A flekkenhúsok elfogyasztási sebessége percek alatt meghaladja a háziasz-

szony vagy háziúr sütési sebességét. Rendben is
van ez így, a vendégek jóllaknak, a háziak meg
nem híznak.
Aztán eljön a holnap, kezdődik minden elölről.
A pesti rokonok egész nap a vécéajtót nyitogatják.
A mosogatás megint kitart egyik étkezéstől a másikig. A vendégek addig is jót pihennek - a helyeden. Este sokáig tévéznek, jó hangosan, nem baj,
legalább a konyhában, rámolás közben, meghallgathatod az éjféli híreket. A fürdőszobába úgy
sem férsz be, de ha mégis, addigra a rokonok már
rég kilögybölték az összes meleg vizet, a törülközők meg csurom vizesek.
Mindig a közös városnézésen derül ki, hogy a
pesti rokonoknak vendégségben sosincs elég pénzük, alázatosan elfogadják az éttermi meghívást,
a süüt, a fagyit, meg a múzeumi belépőt is.
A pesti rokonok illedelmesen tudnak búcsúzkodni, mindent eltesznek ás mindent megköszönnek. A rántott húst, a zacskó őrölt paprikát, a
pucolt diót, a túrós pitét, meg a csorba porcelán
cukortartót. Azt is mondják, látogassuk meg őket
ha egyszer Pesten járunk. Nem gondolják komolyan. Mi sem. De azért ellágyulunk annyira nyilván a megkönnyebbüléstől -, hogy viszonozzuk a kedvességet: gyertek máskor is! Iönnek is.
Most viszont már elmentek, mielőtt válaszolhattunk volna arra az érkezéskor feltett kérdésükre,
hogy: Hogy vagytok 1
Ne nevess korán kedves olvasóm, lehet, hogy te
is voltál már pesti rokon, csak nem vetted észre!

Óriásharcsa az atkai holtágból
Több, mint felmázsás - pontosan ötvennégy kilós - , két
centi híján kétméteres harcsát
fogott tegnap egy szegcdi horgász. Feleségével kettesben
emelték csónakba a halóriást.
Zsombolyai István csónakból horgászott feleségével, Mária asszonynyal együtt tegnap az atkai holtágon. Reggel fél hétkor érkezett
pontyozó készségen a kapás. Rögtön éreztem: ez egy óriás. Eloldottuk a csónakot, a hal fékezhetetlenül húzta. Feleségem evezett,
vigyázva, mindig a holtág közepén
maradjunk: ha partközeibe visz
minket a hal, rátekeri a zsinórt egy
vízbe dóit fára és szakít. Háromnegyed óráig vontatott minket, mire
elfáradt. Kettesben is alig bírtuk
csónakba emelni - meséli boldogan a horgász, a szegedi Szőke Tisza Horgászegyesület tagja. Ez élete legnagyobb fogása. Evekkel ezelőtt már zsákmányolt egy huszonöt és fél kilós harcsát, azt is
Atkán, pontyozva, s azt is felesége
segítségével sikerült kiemelni. S
mi lesz az óriás sorsa? - Közeledik
Mária-nap, akkor fogjuk elfogyasztani. Leszünk rá vagy tizenöten mondja Zsombolyai István.
Az atkai holtág a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének vízterülete. Láda Gáspár
ügyvezető elnök a fogás kapcsán
fölhívja a figyelmet: érdemes lehet kimondottan harcsára is horgászni ezen az eddig főleg rekordamurjairól, rekordpontyairól ismert vízen.
F.CS.

ijni.+rmfí!
- Hol dolgozol?
-Sehol.
Akkor mit csinálsz?
- Semmit.
- Hát, ez jó kis foglalkozás!
- Kitűnő, csak nagy
a konkurencia.

B

PfLindab
• trapézlemez, síklemez
t
• ereszcsatorna-rendszer
• cserepeslemez
• könnyűszerkezetes epületek,
csarnokok kivitelezése.

S Z A P P A N O S ÉP-KER

Hódmezóvósárhely, Zrínyi u. végé.
• Telefon: 62-241-209,
62-230-446.
A L I N D A B TERMÉKEK
KIEMELT
MÁRKAKERESKEDŐJE!

Napos, meleg idő
Készttette:

LONDON (MTI/REUTERS)

Hárommillió dolláros (bő 600
millió' forintnyi) pénzdíjjal ösztökéli Elvis Presley felkutatását
egy amerikai író, Adam Muskiewicz. Aki rábukkan a „királyra",
nem kell, hogy vérét vegye, elég,
ha életben találja. A jutalmat
holt Elvisekkel szolgálók nem
kaphatják meg, de élő hamisítványokkal előrukkolok sem. Muskiewicz - aki színész és filmproducer is - nem igazán bízik abban, hogy beszolgáltatják neki az
igazi és eleven királyt. Akcióját
azért indította, hogy feltárja és
dokumentumfilmen bemutassa,
mennyire eleven még mindig a
sztár kultusza. Aki netán mégis
ráakadna Elvisre, az a www.elviswanted.com honlapon jelentse.

Lovoldozo
a Diadalíven

Ma kánikulai hőségte s/ámíthatunk Sok napsütés ígérkezik, csak délután zavarják
gomolyfelhők a napsütést, de csapadék nem várható.

fárasztani

Fotó: Segesvári Csaba

Heroint adott fiának
Heroint és cracket adott kilencéves
kisfiának Emma Kelly, egy 31 éves
brit asszony. Hove délkelet-angliai
város bírósága a héten kilenc évi
börtönre ítélte a felelőtlen anyát e
tettééit. Anthony Niblett bíró a kemény ítéletet azzal indokolta, hogy
a nő meg sem próbált magyarázatot adni tettére, amely így, mint a

jogász megfogalmazta, egyszerűen
kegyetlenségnek minősül. A kábítószerfüggő anya elismerte, hogy
több mint két éven át látta el heroinnal és crackkel a fiút, aki kezdetben épp hogy betöltötte a kilenc
évet. Egy ízben, 2005 májusában
még az iskolába is bement, hogy átadjon a gyereknek egy heroin adagot, noha akkor a fiú már a családvédő szervek védekne alatt állt.
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További kilátások

PÁRIZS (MTI/AFP)

Vasárnap

ISTVÁN, VA|K
Vasárnap köszöntjük őket. István
görög eredetű, latin és szláv közvetítéssel érkezett hozzánk. Eredetileg Istefánként használták.
Jelentése: virágkoszorú. Államalapító első királyunk kapta ezt a
nevet a keresztségben a pogány
Vajk helyett, amely török eredetű, jelentése: gazdag. István Esztergomban született, frank mintára megszervezte királyságát; 45
vármegyét alakított ki, amelyek
élén ispánok álltak, ő építtette az
első templomokat. Kardját Prágában, bordó bársony sapkáját
Bécsben, múzeumban őrzik. Palástja a Magyar Nemzeti Múzeumban látható, rajta a hímzésben, amelyet a veszprémi apácák
és a királyné készített, ő és felesége, Gizella látható. Székesfehérvárott temették el, az ország népe
három évig gyászolta. Ünnepnapját Mária Terézia jelölte meg
augusztus, 20-ára, amikor testét
sírjából kiemelték. A jobb kezét,
amely épségben maradt, Budapesten, a róla elnevezett bazilikában őrzik, és ezen a napon körmenetben felmutatják.

Szerda

^

Műanyag légpisztollyal fenyegette meg a turistákat egy fiatalember Párizsban, a Diadalív tetején.
A tizenhét éves kamasz a levegőbe lövöldözött, pólóján pedig az
állt: az al-Kaida követelése. Miután elvették tőle a fegyvert, a fiút
a rendőrségre, majd pedig egy
pszichiátriai intézetbe szállították. A rendőrségnek korábban
nem volt dolga vele.

HUBA
Huba régi magyar személynév,
jelentése bizonytalan. A hét honfoglaló vezér egyike viselte ezt a
nevet, akit Anonymus szerint
Árpád Nyitra várához küldött,
ahol az ellenséges cseheket megfutamította. Ezért megkapta a
várat és az egész hozzá tartozó
vármegyét. Huba vezér szerepel a
Millenniumi emlékmű honfoglalókat ábrázoló szoborcsoportjában. Utcát is neveztek el róla.
Krúdy Gyula regényt írt egy valóban élt, gazdag, különc magyar
mágnásról, Szemere Miklósról,
aki de genere Huba, azaz Huba
vezértől származtatta magát.

Háromnegyed óráig vontatta a csónakot a harcsa, mire sikerült ki-

Szeged

Vasárnap elemte napos tdd váltató, majd észak felől befelhősödik az ég. és zápor,
zivatar kialakulhat A jövő héten az itt levőnél mintegy 8-10 fokkal hűvösebb léghullámok érkeznek hozzánk, emiatt véget ér a kánikula

Max34°
Mkc21°

Mn2<r

o

ttax:24
Mtn:16

Max:24
Mln:15c

Váttozo

Napos

Estefelé zápot

Vízállás:
Tisza Szegednél 285 cm (hőfoka 22,4 C°), Csongrádnál 211 cm,
Mindszentnél 266 cm. A Maros Makónál 135 cm.
A Nap kel: 5 óra 45 perckor, nyugszik: 19 óra 50 perckor.
A Hold kel: -, nyugszik: 1 8 órakor

ISTEN ELTESSE!

LONDON (MTI/AFP)
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Hárommillió
dollár Elvis
fejére

A pesti rokonok
Amikor nyári élményeinket soroljuk, ki ne felejtsük a pesti rokonokat, akik évente legalább egyszer, tuti biztosan meglátogatnak bennünket.
A pesti rokonok mindig akkor jönnek, amikor
nekik a legalkalmasabb. Nem hívásra, bejelentésre érkeznek. Akkor, amikor festetünk, határidős munkában vagyunk, vagy éppen fasírtban
a családdal. Mondják is, ne zavartassuk magunkat, ellesznek ők maguk is, nincs szükségük az
ég világon semmire. Persze. Csak teljes ellátásra. A pesti rokonok mindig hamarabb érkeznek,
mint gondolnánk, de legalább annyival tovább
is maradnak. Eggyel vagy kettővel mindig többen jönnek, mint amire számítottunk. A pesti
rokonok mindig hoznak ajándékot, akciós kávét, nugát csokit, szovjet pezsgőt, kifakult gyerekholmit, vásott nyakú férfiinget meg blézert a
hatvanas évekből.

TŰKOR*

A pénz uralma
VÍZSZINTES: 1. Chamfort (+1794) francia
moralista író megállapításának első része.
11. Rajtaütésszerű hatósági ellenőrzés. 12.
Svéd természettudós (Kari von, +1774).
13. Turku finn város svéd neve. 14. Indián
győzelmi jelkép. 16. Néma tan! 17. Lel. 19.
Ruhát kezdetlegesen javít. 21. Imát záró
szó. 23. Vas-diszulfid; a kénsavgyártás
alapanyaga. 24. Végtelen fotó! 26. Fantom.
28. Övezet. 30. Eszes. 32. Út, latinul és olaszul. 34. Srapneldarab! 35. Nővér, latinul
(=S0R0R). 37. Energiahordozó. 39. Folyamszabályozó műtárgy. 41. Valami, vagy
valaki alatti helyre, népiesen. 43. Telesport,
röv. 44. Épp az előbb. 46. A végén tisztáz!
47. Bogyós gyümölcs. 49. Nyitvatermő, tobozos növénynemzetség.
FÜGGŐLEGES: 1. Idénymunkás. 2. Község Hajdú-Bihar megyében. 3. Orvosi elkülönítővel kapcsolatos. 4. Motorkerékt
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Előző rejtvényünk megfejtése: Előbb legyen ökröd, aztán csinálj jármot!
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pár-márka. 5. XX. századi német zeneszerző (Hans), az NDK himnuszának szerzője.
6. Gallium és kálium. 7. Eltulajdonít. 8. Falba csavaros rögzítéshez tartókat fúr. 9. ..
flagranti. 10. Francia férfinév. 15. Plafon
közepe! 18. Bizony! 20. Az idézet középső
része. 22. Megkülönböztetésre szolgál. 24.
Az idézet harmadik, befejező része.25. Bölcsesség, értelem. 27.0 sole...! (olasz sláger volt). 29. Építmény alapozása. 31. Háromszemélyes vitorlás versenyhajó. 33.
Pasquale Campanile filmje (1980). 36. Költő (János, +1631). 38. Rangjelző előtag.
40. Belül epés! 42. Kossuth-díjas mérnök,
a talajmechanika tudományának egyik úttörője (József, +1950). 45. Nemzeti bajnokság első osztálya. 48. A pincébe. 50. A felületére.
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A rajzfilmek csökkentik a gyerekek fájdalomérzetét
BUDAPEST (MTI)

Egy olasz tanulmány szerint a rajzfilmek
csökkentik a gyerekek fájdalomérzetét. A
7-12 éves korosztályban végzett felmérések szerint a gyors képek elterelik a figyelmet és pl vérvételkor sokkal kisebb mértékben érzékelik a fájdalmat, mint egyébként, sőt a tévé még hatásosabbnak bizo-

nyult, mint a mama megnyugtató gesztusai! A sienai egyetem Carlo Bellieni által
vezetett kutatócsoportja 69 gyereket vizsgált meg, akik vérvételre érkeztek az egyik
helyi klinikára. Hányn csoportot alakítottak ki, az elsőb^firiéíü terelték el a gyerekek fi^vlmel ii vérvételfi^K a másodikban
Iu 1J1R '1 iwíUvt fÜ?ÁM0tÍM*w4et, a harfőzhet-

tek a vérvétel közben. A gyerekeknek aztán egy skálán 0 és 100 között kellett megadniuk, mennyire fájt nekik a procedúra.
Az eredmény szerint magasan a televízió,
illetve a rajzfilm volt a leghatásosabb fájdalomcsillapító szer, a kis páciensek szerint 8-as volt a fájdalom értéke. Akik nem
néztek tévét, 23-at mondtak, ahol a mama
nyugtatta a gyereket, 17-re értékelték a

vérvétel fájdalmát. A mamák is úgy értékelték, hogy a tévét néző gyerekek viselkedtek a legnyugodtabban. A kutatók ennek ellenére úgy vélik, hogy a fájdalmas orvosi beavatkozásoknál nagyon fontos a
szülők személyes jelenléte, hiszen azt erősítik a kicsikben, hogy nincsenek egyedül
a „bajban" - olvasható a wissenschaft.de
című német tudományos hírportálon.

