DELMAGYARORSZAG
W

A

R

ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

ALAPÍTVA 1910-BEN

HÉTFŐ, 2006. SZEPTEMBER 4., 96/207.

STATISZTAKAT VALOGATTAK

Meghalt Faludy György

C E N T R A L ESTATE KFT.

A Csongrádon készülő Koltai-filmhez kerestek
statisztákat a hét végén. Több száz helybéli rohamozta
meg a válogatás helyszínét, egyesek családostul érkeztek.

Kilencvenhat éves korában elhunyt Faludy
György költő, műfordító, a magyar
irodalom doyenje.
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A fogyókúrázó Győzike megszegte fogadalmát: „bepakolt" lapunk főzt] éből

Százhúszezer adag halászlé

6 7 2 0 SZEGED,
VICTOR HUGÓ U. 5.
TEL: 62/550-550
WWW.CENTRALESTATE.HU

Szegeden fogadta az orosz agrárminisztert Gsányi

A Pick visszahódítaná
az elveszett piacokat
Az orosz agrárminiszter szombaton Szegeden, a Picknél tájékozódott, ismerkedett a magyar húsipar vezető cégével.
A Picknél járt szombaton az orosz agrárminiszter. Alekszej Gorgyejev és kísérete három helikopterrel szállt le a szegedi repülőtéren, ahol Csányi Sándor, a Pick meghatározó tulajdonosa várta
őket. N e m titkoltan azt szeretnék elérni, hogy a Pick ismét visszaszerezze korábbi részesedését az orosz piacon. Kovács László vezérigazgató lapunknak elmondta, a gyors látogatás keretében a miniszter megtekintette a gyárat. Megmutatták, milyen színvonalon
áll a magyar húsipar, milyen lehetőségeik vannak. A Pick ma is
meghatározó az orosz piacra szállító magyar húsipari cégek között,
de kisebb a kiszállított áruk nagyságrendje, mint a 80-as évek végén. A látogatástól azt várják, a Pick eladásai nőhetnek Oroszországban.

Belerohant Lékó Péter
a buszba
legyőzte
Karpovot

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az újszegedi Partfürdőn száznegyvenhárom csapat indult a halászléfőző versenyen
Halászlé és lecsó. Bográcsban rotyogott
az étel a Tisza és a Kurca p a r t j á n is. Szegeden 143 halfőző csapat m é r k ő z ö t t ,
Szentesen 177 társaság rotyogtatta a
zöldségeket.
Főztek, borozgattak, pihentek és mosogattak
a hét végén a szegediek és a szentesiek. 143
csapat rotyogtatta a halászlét, sütötte az apróhalat a Tisza újszegedi partján. A Belvárosi
Plébánia mesterszakácsa, Kondé Lajos plébános egy kis misebort is belecsempészett főztjébe. Lapunk Tisza-parti standján két bog-

rácsban főtt a halászlé, még Győzike és Bea
asszony is vendégünk volt. Elégedett volt, és
a tízes skála első harmadában osztogatta a
minősítéseket Frank Sándor mesterszakács.
A zsűri alig győzte a kóstolást, nem is jutott
el mindegyik bográcsig, amit az is bizonyít,
hogy a Délmagyarország standján a bírálóknak kikészített tányérból senki n e m evett. A
túlsó parton a halászcsárdák kínálták specialitásukat, hosszú sorokban várakoztak az
emberek a halételekre. Tavaly 100 ezer, az
idén 125 ezer adag fogyott el, amit több mint
200 mázsa halból készítettek.

FOCUSBAN A KEDVEZŐ AR

Fotó: Frank

Yvette

A szentesi H u n o r Co-op Zrt. lecsófesztiválján 177 bográcsban főtt az étek. Az ízek
és színes programok tizenötezer vendéget
csábítottak asztalhoz. A zsűri n e m bírta,
idő előtt kidőlt. A kóstolást a nyolcvanadik bográcsig bírták, végül sorsolással
döntötték el, ki lett a győztes. A szentesi
születésű író, Cserna-Szabó András párjával, Krisár Csillával és kisfiával nyerte a
versenyt. Került a bográcsukba rénszarvassonka is.
Összeállításunk az 5. oldalon

Meghalt az a 47 éves férfi, aki
tegnap késő délután belerohant
egy megállóban veszteglő buszba. A Tisza Volán két menetrend szerinti járműve Bordány
felől haladt Szegedre. A város
határában, Sziksóstónál az elől
haladó busz a megállóban utasokat vett föl, a mögötte érkező
balra indexelt, kikerülte. A két
busz mögött egy Opel jött, de a
vezető nem vette észre időben,
hogy az egyik busz megállt. A
férfi belerohant autójával a
buszba, és olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette. A
rendőrök félpályás útzár mellett
helyszíneltek, közigazgatási eljárást folytatnak le az ügyben tudtuk meg Vad Róbert szóvivőtől.
Ez a baleset csak egy abból a
szomorú sorból, amely a hétvégi jelentésekből összeállt. A hírügynökségek 13 közlekedési halálesetről számoltak be tegnap
estig.

A szegedi nemzetközi nagymester, Lékó Péter a hét végén megőrizte egypontos előnyét, így
4,5:3,5-re megnyerte az orosz
Anatolij Karpov elleni miskolci
páros rapidsakkmérkőzést. A magyar vízilabda-válogatottak közül
a férfiak előbb 16-1 l-re nyertek
Horvátország,
majd
13-6-ra
Olaszország ellen, míg a nők
11-6-ra verték Hollandiát, tegnap
pedig 8-8-ra végeztek Spanyolországgal a belgrádi Eb-n. Kásás Tamásék szenzációs gólokat szereztek mindkét meccsen.
A magyar labdarúgó-válogatott
csúnyán megégett, hiszen Eb-selejtezőn itthon 4-1-re kikapott
Norvégiától. Kilátástalan játék,
kevés kapura lövés, gólok ajándékozása a skandinávoknak - mindez a súlyos vereséghez vezetett. A
labdarúgó NB II-ben a Makó ikszelt ( l - l ) a Kazincbarcikával.
Részletek A Dél Sportja mellékletünkben

Anna, Csenge, Mimi, Fili - szegedi színészgyerekek

Négy lányos apa a színházból

Kedvező hitel lehetőségek és Magyarország legkedvezőbb casco biztosítási ajánlata csak Nálunk!
Jöjjön el hozzánk, mert most még az áremelés előtti áron
vásárolhatja meg új Ford Focus-át
már 2.999.000 Ft-tól
Klímával, ABS-szel, 2 légzsákkal, további sok extrával,
akár 3 Fi befizetéstől az Öné lehet!

V A S Á R N A P IS
NYITVA 9 - 1 2 - i g

A négy színész kislány közül a legfiatalabb Borovics Anna. Édesapja, Tamás és édesanyja, Zsuzsa a
szegedi színház művészei. A csemetére időnként egy kilencgyermekes édesanya, vagyis rutinos
bébicsősz vigyáz. Gömöri Csenge
hároméves, apja színész, anyja
meséket ír. Pataki Noémi családja
a „Mimi ellátó vállalat". Amikor
csak lehet, édesanyja beviszi a
színházba. Kiszely Zsófi Lili édesanyja Merényi Nicolette magánénekesnő, édesapja Kiszely Zoltán
színművész. Már négy hónapos
korában tátott szájjal leste mi történik a színpadon.
írásunk a 8. oldalon

www.delmagyar.hu

Hovány Szeged Kft.

Szeged, Algyői út 39. • Szalon: 6 2 / 5 5 6 - 3 0 0
www.fordhovany.hu • Szerviz: 6 2 / 5 5 6 - 2 0 0

Vegyes átlagfogyasztás 4.8-7.7 VI00 Km. CO,-Kibocsátás. 108-284 ykm

Borovics Tamás, Kiszely Zoltán, Gömöri Krisztián, Pataki Ferenc és a lányok

Fotó: Frank

Yvette
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Szolnokon indította
kampányát a Fidesz
SZOLNOK (MTI)

Nagyméretű, piros színű „Gyurcsány-csomag" fogadta vasárnap
Szolnokon a tiszaligeti sportcsarnok bejáratánál a Fidesz országos
önkormányzati kampánynyitójára érkezőket. A csomagon a következő szavak voltak olvashatók:
adóemelés, elbocsátások, tandíj,
vizitdíj és gázáremelés.
A jobboldal jó esélyét látja az önkormányzati választásokon Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki
pártja vasárnapi kampánynyitóján arról beszélt, hogy ma nem a
demokrácia irányítja a kormányt,
hanem a kormány a demokráciát
és ezen az októberi önkormányzati választáson változtatni kell.

A változtatásra jó esélyt ad,
hogy az elmúlt három hónapban
a jobboldal erősödött meg, míg a
baloldal válságba került - mondta a pártelnök a Szolnokon tartott nagygyűlésen. A jobboldal
ugyanis nem vesztette el az erejét, mert megőrizte egységét, az
összefogást és az eszméhez való
hűséget - hangsúlyozta.
A Fidesz kétnapos szolnoki
közéleti hétvégéjének záróeseményére teljesen megtelt a három és fél ezer ember befogadására képes sportcsarnok. Ezt
megelőzően szombaton a párt
vezető politikusai a város hat forgalmas helyszínén gyűjtöttek
aláírásokat a Jó reggelt, Magyarország! kiáltvány támogatására.

Rajtolt az MSZP is
BUDAPEST (MTI)

Magyarországon egy sor dolgot másképp kell csinálni, űjra kell rendezni a viszonyokat, az egyéni és a közfelelősséget - mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a szocialista párt szombati budapesti
önkormányzati kampánynyitóján. Hiller István pártelnök közölte, az
MSZP minden szervezete és jelöltje felkészült az önkormányzati választásra, amelyet meg akar nyerni, de ez nem lesz könnyű.
A kampánynyitón, amelyen a szocialista párt polgármesterjelöltjei,
képviselőjelöltjei és aktivistái vettek részt Gyurcsány Ferenc mintegy
ötvenperces, történelmi példákat felvonultató, az ellenzéket bíráló, illetve ábrákkal, grafikonokkal illusztrált beszédében úgy fogalmazott:
Magyarországnak el kell döntenie, mit akar.
Mint mondta, az ország abban a hitben él, hogy „ 1990-ben egyszer
megváltoztattuk a rendszert, és készen van". Kitért arra, hogy míg
2002-ben növekedett az állam szociális szerepvállalása, a következő
négy év nem erről szól majd.
Hiller István, az MSZP elnöke a rendezvényen azt mondta, pártja
meg akarja nyerni az önkormányzati választást, de ez nem lesz könynyű, mint ahogy nem volt könnyű választást nyerni 1994-ben,
2002-ben és 2006 tavaszán sem.
Arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzati választások sokban eltérnek a parlamenti választásoktól: előbbin a polgármesterjelöltök személyisége, ismertsége, a helyi ügyek formálják a választói
akaratot.

-
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Az orvosi kamara elnöke fekete napnak nevezte szeptember elsejét

Az egészségügy hét lépése
Az egészségügyi reform első szakaszának
hét lépése között szerepel a vizitdíj és a
kórházi napidíj bevezetése, ezeket 2007.
január l - j é t ő l kell f i z e t n i ü k a betegeknek;
mintegy négymillió ember részben, vagy
teljesen m e n t e s ü l a fizetési kötelezettség
alól - e r ő s í t e t t e meg az intézkedéseket a
s z a k m i n i s z t e r s z o m b a t o n Budapesten. Az
orvosi kamara elnöke ócska cirkuszt emlegetet és fekete n a p n a k nevezte szeptember elsejét, a Fidesz a gyógyszerpiac liberalizálását kritizálta.
BUDAPEST (MTI)

A kormány döntött a vizitdíj, illetve a kórházi ápolási napidíj bevezetéséről is. A kormány döntése szerint ez a költségekhez képest jelentéktelen összeg, 300 forint orvos-beteg találkozónként a járóbeteg-ellátásban és 300 forint naponta a kórházi ellátásban. Ez a költségekhez képest (....) szimbolikus díj. (...) igen széles lesz azoknak a köre,
akiknek ezt a díjat nem, vagy csak részben
kell fizetni - mondta el a kormányszóvivői
tájékoztatón Molnár Lajos.
A részletekről szólva a miniszter elmondta:
ha beutaló nélkül megy a beteg az orvoshoz,
akkor a 300 forint dupláját fizeti, 600 forintot. Ha sürgősségi ellátást vesz igénybe valaki, pedig betegsége azt nem indokolja, akkor
a térítési díj 1000 forint.
Nem lesz sem recept-, sem dobozdíj hangsúlyozta Molnár Lajos. Elmondta: őszszel elkészül a gyógyszer-gazdaságossági törvény, amely szabályozza majd többi között a

szigorúbb gyógyszerfelírási szabályokat, és
nyilvánossá teszi a gyógyszerár-támogatás és
a támogatásba való befogadás rendszerét.
Molnár Lajos közölte: az eddigi százszázalékos támogatású gyógyszerekért 300 forintot kell fizetni, szintén a következő év elejétől; a közgyógyellátottak azonban térítésmentesen kapják gyógyszereiket.
A reform következő eleméként a patikákat
érintő változásokról szólt a miniszter. Közölte: a jövőben - a világ sok országához hasonlóan - lehet majd bizonyos szereket például
szupermarketekben, pályaudvarokon, esetleg benzinkutaknál vásárolni. Ez a recept nélküli orvosságokra vonatkozik - hangsúlyozta.
A reform részeként a kormány kialakítja az
ápolásbiztosítás önálló rendszerét és megszünteti az egészségügyben a kötelező kamarai tagságot is - mondta.
Az egészségügyi miniszter azokra a korábbi
hírekre utalva, melyek szerint a Zöld könyv
kapcsán már korábban döntött a kormány az
egészségügy reformlépéseiről, kiemelte: „a
Zöld könyv tapasztalatait is megvitatta, (de)
a kormány a balatonőszödi kormányülésen
hozta meg a végleges döntéseket".
•
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke
felháborítónak nevezte az az „ócska színházat", amelyet véleménye szerint a kormány
az egészségügy átalakításáról szóló Zöld
könyv társadalmi és szakmai egyeztetése címén az elmúlt hónapban rendezett. „Keresztüldarálták" a tervezetet - mondta az
MTI-nek szombaton Éger István.

Éger István arra hívta fel a figyelmet, hogy a
vita során a megkérdezett szakmai és civil
szervezetek a vizitdíjat szinte egyöntetűen elutasították, és a patikaliberalizációval sem
értettek egyet.
„Szocialista képviselők maguk is jó néhányan (...) határozottan kiálltak (amellett),
hogy a gyógyszerforgalmazás jelenlegi rendjét fenn kell tartani, és hogy nem szabad vizitdíjjal terhelni a lakosságot" - hangoztatta.
Úgy fogalmazott: „2006 szeptember 1-je
a magyar egészségügy szeptember 11-éjeként fog bevonulni a történelembe". Éger
István a kötelező egészségügyi kamarai tagság megszüntetésének ismertetett tervét
„közönséges, ócska, politikai bosszúnak"
nevezte.

A FIDESZ A LIBERALIZÁLT
GYÓGYSZERPIACRÓL
A gyógyszerpiac liberalizálását nevezte a kormány balatonőszödi döntései közül a legsúlyosabbnak Mikola István, a Fidesz parlamenti képviselője szombaton Budapesten.
Ezzel a döntéssel a szupermarketek járnak
jól, az üzleti világ elérte azt, amit akart mondta. A 2007. január l-jétől bevezetendő
vizitdíjról és kórházi díjról szólva az ellenzéki
politikus azt mondta: a kormány ezzel mélyen
belenyúl az emberek zsebébe. Hozzátette: az,
hogy a betegeknek a kifizetett pénzről számlát kell kapniuk, jelentős adminisztratív terhet
jelent az egészségügy érintett dolgozóinak.

Elfogtak egy al-Kaida alvezért

Demszkyt
gyalázták

tóztatták le, nem messze attól a helytől, ahol Abu
Musza az-Zarkávi, az al-Kaida iraki parancsnoka életét vesztette - közölte a nemzetbiztonsági tanácsadó.
Biztonsági források szerint Szuaidi, vagy mozgalmi nevén Abu Humám, illetve Abu Rana irányította azt a merényletet, amelynek során a többségében szunniták lakta Szamarrában februárban felrobbantottak egy síita mecsetet. Az akció tüntetéseket váltott ki a Bagdadtól 125 kilométerre.

BAGDAD (MTI/AFP/AP)

Elfogták az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat iraki
részlegének második számú vezetőjét az arab ország
biztonsági szervei - jelentette be vasárnap Muaffak
ar-Rubai, az iraki kormány nemzetbiztonsági tanácsadója a bagdadi televízióban.
Beszámolója szerint Hámed Dzsuma
Fárisz
asz-Szuaidit június közepén Baakúba környékén tar-

BUDAPEST (MTI)

A mai magyar közállapotokat jól
jellemző, elképesztő helyzetnek
nevezte vasárnap Horn Gábor,
az SZDSZ választási kampányfőnöke, hogy Demszky
Gábort
gyalázó feliratok jelentek meg a
Margit híd villanyoszlopain.
Az SZDSZ országos ügyvivője
a távirati irodának adott nyilatkozatában hangsúlyozta: felháborodással értesült arról, hogy ismét odáig jutottunk, hogy gyalázatos „tolvaj, zsidó Demszky"
felirat jelenik meg az utcákon.

Slota fényképét égették - nem indult eljárás
Nem indul eljárás azok ellen, akik szombaton felgyújtották a budapesti szlovák követség előtt Ián
Slota szlovák pártelnök fényképét - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel.
BUDAPEST (MTI)

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
(HVIM) által rendezett tüntetésen a tiltakozók elégették a szlovák kormánypolitikus fényképét. A
tüntetők ugyancsak elégették egy szlovák szélsőséges csoport vezetőjének fényképét, valamint annak
a két férfinak a fotóját, akiket azzal gyanúsítanak,
hogy Nyitrán megvertek egy magyar nemzetiségű
egyetemista lányt.
Schón Péter vasárnap azt közölte a távirati irodával, hogy a tüntetés idején rendőri intézkedés nem
történt. A szóvivő szerint az sem szabálysértésnek,

sem bűncselekménynek nem minősül, hogy leköpdösték és megtaposták, majd felgyújtották ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnökének arcképét,
ezért eljárást sem indítanak az ügyben.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese ezzel egy időben arról tájékoztatta az MTI-t,
hogy a magyar-norvég Eb-selejtező futballmérkőzésnek helyet adó Szusza Ferenc-stadionon belül
rendőri intézkedésre nem került sor. Bálint Gabriella hozzátette: a meccset megelőzően, a stadionon kívül, egy 24 éves fiatalembert rendbontás, egy
33 éves férfit pedig garázdaság miatt állítottak elő a
rendőrök a IV. kerületi kapitányságra.
Az MTI információja szerint a két fiatalember
sörösdobozokat dobált, illetve szidalmazta a biztonsági őröket. Korábban egyes sajtójelentések arról szóltak, hogy az előállított személyek Szlovákiát gyalázó rigmusokat kiabáltak.

= ELIT GROUP KFT.
NISSAN JVJICRA
FERGETEGES Á R O N
CSAK NÁLUNK!
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Péter

Most az is jár, hogy akár három évig
a Chevrolet fizesse Ön helyett autója
törlesztőrészleteit!

Az Ön feladata

Az Ön profilja:

Amit kínálunk:

• ellát adminisztratív

• Ö n lehetőleg gazdasági

• változatos, színes

Spark

Aveo

Lacetti

munkakört egy

9 9 9 0 Ft/hónaptól*

12 9 9 0 Ft/hónaptól*

15 9 9 0 Ft/hónaptól*

menedzsmenti
jelentések elkészítésében,
• aktívan részt vesz

Kiskunhalas, Szabadkai ut 29. 7 7 / 5 2 5 000

Céaünk Európa egyik legdinamikusabban fejlődő diszkont
elelmiszer-üzletTanca. Sikerünk titka magasan képzett
munkatársainkbon rejlik.

Fotó:MTl/Koüányi

283,62

Hivatkozási szám: AS-DV-BAU

• részt vesz a

Kecskemét, Bihar u. 8. 7 6 / 5 0 1 - 8 0 0

Slota fényképe (balról) a földön

Titkárnő (asszisztens)

• ABS • EBD + fékasszisztens

VERHETETLEN FINANSZÍROZÁSSAL
>ÁRATLAN CASCO-DÍJJAL 3.500 FT!!!
MINDEN MODELLRE
HASONLÓ FELTÉTELEKKEL!
ÉRDEKLŐDJÖN MOST!

269,78

USAdollir
angol
font
cseh
korona
horvát
kuna
svájci
frank
szlovák
korona

irodánkba keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

feladatokat,

2 . 2 6 9 . 0 0 0 * -

Eladási

Vételi
euró

Szegedi

• Vezető- es utasoklali légzsák
• Első elektromos ablakemelők
• Tévkőnyttású központi zér

VALUTAVALTO

fejlesztéseinkben
és a napi ügyek
intézésében,
• önálló levelezésre
és ügyintézésre képes.

végzettségű,
• a felsőfokú végzettség előny,
de nem követelmény,
• jól ismeri a Microsoft Office
alkalmazásokat,
határozott fellépésű,
• németül írásban és szóban
perfekt, hiszen a napi

dinamikus, fiatal
csapatban,
• szakmai fejlődési
lehetőséget,
• továbbá kezdettől

ha Chevroletet vásárol. Akció augusztus 28-tól szeptember 27-ig
tart. A nyereményakció részleteiről érdeklődjön kereskedéseinkben.

fogva átlagon
felüli fizetést.

munkavégzés egy
része németül folyik,
• munkájában önálló.

Felkeltettük érdeklődését? Ha igen, küldje el postai úton f é n y k é p e s
pályázatát a hivatkozási szám/munkakör és a munkavégzés helyének
megjelölésével magyar és/vagy német nyelvű önéletrajzával együttl
LicH^Magyarorszáp,

AAost naponta nyerhet 1.000.000 Ft-ot vagy 3 év hiteltörlesitést,

(NYITOTT HÉTVÉGE: SZEPTEMBER 15-17-IG)

www.chevrolet.hu

Chevrolet Alfa Autóház
Hódmezővásárhely. Szántó K. J 149 tel: 62/241-885
Szeged, Algyői út 44 Tel.: 62/55+680, 47-e főúton Interfruct mellett
A képen látható autók Illusztrációk. Átlagos fogyasztás 5,2-8.81/100 km; CO^ktbocsátás: 127-210 g/km
* Az ajánlat ChevroM Light finanszúozásu! (10% kezdóbefizetés. 72 hónap futamidő, 25% maradványérték)
2006 augusztus 284ól szeptember 27-ig, áetve a készlet erejéig érvényes. További részletek a márkakereskedésben. THM. 4.9+8,93%.

JM^Budapest^ölgyfcMJ^^
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A legtávolabbról egy holland pár jött, a legifjabb egy nyolc hónapos kisfiú volt

Dalí-kiállítás - rekorddal

Iskolamérés
PANEK SÁNDOR

Székhelyi József a Budapestről érkezett Hegyes Enikőnek mutatja meg kedvenc Dali-illusztrációját

Fotó: Schmidt

Andrea

Nem kapkodták el a szegedi Dali-látogatók,
az első nap lanyha érdeklődés mellett kezdődött, végül azonban már a Fekete Ház
saját rekordjával zárult, és bekerült a spanyolországi hírekbe. Méltón vette át a Móra-múzeum kiállítóhelye a tegnap bezárt
közművelődési palota szerepét.

jas házaspárok követték. Ráérősen lendült az
érdeklődés a szürrealista spanyol festő grafiBEZÁRT A KÖZMŰVELŐDÉSI PALOTA
kái, rajzai és akvarelljei iránt. Úgy tűnt, dél- gg| Tegnap este a kiállítások zárórája egyben a szeelőtt nem a szellemi táplálék az elsődleges.
gedi Móra Ferenc Múzeum központi épületének
Ebéd után viszont megtelt a kiállítóhely.
bezárását is jelentette. Nyolc hónapra a Fekete
A legifjabb érdeklődő a Bács megyei BalotaHázé a múzeumi főszerep. A Tisza-parti közműszállásról érkezett; az édesanyja karján ülő
velődési palotát ugyanis felújítják-átalakítják,
nyolc hónapos fiúcskát, Prohászka Décsét
uniós támogatásbél, 224 millió forintért. Korszerű
Futva tette meg az utolsó lépéséket az utcai láthatóan lenyűgözte a képek színvilága.
múzeumi bolt, büfé, ruhatár, mosdó, parkoló, klí- Kedvencem - nem tudom megmagyarázpénztártól a Fekete Ház bejáratáig szombama- és fénytechnika készül.
ton reggel Salvador Dah' első látogatója. Szer- ni miért - Dali illusztrációja de Sade márki
dahelyi Péter szegedi vegyészkutató eddigi, a Justine című erotikus regényéhez - vezetett nézem meg, hogy ha az enyém lenne, tudChagall- és a Munkácsy-tárlaton szerzett ta- Székhelyi József színházigazgató a sorozat nék-e vele lakni. És ezzel bizony tudnék.
pasztalataiból indult ki, és korán kelt, hogy Remény nélkül című darabjához. - A szín- Pukkasztani ma már nem pukkasztják a polpadról is ismerem a szerző de Sade márkit; gárokat az ilyen képek, amikor ez készült,
lásson.
A 20-21 fokon klimatizált termeket már Kálmán Györggyel és Sinkovits Imrével ját- még máshol volt az ingerküszöbünk. A Dakomótosan járta végig. A középkorú kutatót szottuk együtt a Marat halála című darabját. lí-típusú emberek viszont most is köztünk
szegedi családok, mohácsi diákok és nyugdí- Ez a kép viszont egyenesen borzongató. Úgy élnek. Itt van például egy Dalí-színész - mutatott magára.
A vasárnap is álmosan kezdődött. Délben
Edward Brand és a felesége harmincadmagával sétált a termekben. A nyugdíjas holland
házaspár művészetrajongó, két napot tölte£
A Dalí-kiállítás első napján 497 látogatóval a Fekete Ház túlszárnyalta a Chagall-tárlat első napját,
és a kiállítóhely megdöntötte saját látogatórekordját. Vasárnap már 514-en mentek el. A tárlatra ednek Szegeden. Örültek, hogy New York és Pádig harminc csoport jelezte érkezését; cégek és diákok is jönnek Győrből, Oroszlányból, Budapestről,
rizs után igazi Dali-csemegére leltek itt: küBékéscsabáról - a szegedieken kívül. A hét végén a spanyol távirati iroda, s a leglátogatottabb spalönlegesnek találták az irodalmi megközelínyol internetes hírportál is hírül adta: „egy magyar város egy hónapra Daliba öltözött".
tést.

LÁTOGATÓCSÚCS

DOMBAI

T Ü N D E

Becsey Zsolt
a gömbsátorban Csaló tűzifaárusok
házaltak Vásárhelyen
A rendőrség zárta le az üzletmenetet

- A konvergenciaprogram pozitívuma, hogy a kormány megpróbálta a valós helyzetet feltárni. Negatívuma sokkal több van - közölte Becsey Zsolt néppárti euroképviselő. Kijelentette: a kormány előrejelzése az államháztartási hiányról, az inflációról
eddig 4-5-6 százalékkal eltért a valóságtól. „Ez akkora különbség, ami Brüsszelből nézve vagy azt jelenti, hogy eddig két és fél évig nem akartunk igazat mondani, vagy ami még rosszabb, hogy azt sem
tudtuk, hogy mi folyik az országban. " A politikus
kiemelte: a programnak két súlyos következménye
van. Az egyik, hogy csökken a gazdasági növekedés, a másik, hogy a foglalkoztatottság stagnál. Becsey hangsúlyozta azt is: az elfogadott konvergenciaprogram az előfeltétele annak, hogy az ország
megkapja a kohéziós alapokat. Szegeden'erre épül a
biopolisz projekt, az elektromos közlekedési rendszer, az M43-as út.
A politikus minderről a Beszélgessünk Európáról középpontban az Európai Parlament rendezvénysorozat szegedi helyszínén beszélt. A Roosevelt téren
felállított EU-gömbsátorban az érdeklődők a külföldi munkavállalásról, továbbtanulásról kérdezhettek, ismeretterjesztő játékokban vehettek részt.

De Marco csereakció!
SZENZÁCIÓS ÖLTÖNY- És KOSZTÜMCSEKE AKCIÓ SZEGEDEN!

Régi ö l t ö n y é t és kosztümjét továbbra is
10 OOO Ft értékben beszámítjuk
új ö l t ö n y és kosztüm vásárlása esetén.

Akció ideje: aug. 31.-szept. 8-ig

i

Vidéki árusok olcsó fával házaltak Vásárhelyen és környékén, ám a kialkudott, kifizetett mennyiségnek csak körülbelül a felét borították le teherautójukról. A csalókat a rendőrség gyorsan elfogta.
Teherautóról árulták tűzifát a napokban
Vásárhely több utcájában is vidékről érkezett árusok. A tűzrevalót valamivel
olcsóbban kínálták a tüzépes árnál, így
voltak, akik vásároltak tőlük.
A fával megrakott teherautó a Zivatar
utcába is bekanyarodott, s a harsányan kínált portékára itt is akadt vevő. Gyorsan
ment az alku, s hamar megszületett az
egyezség negyvenmázsányi fa adásvételéről. A vevő csak akkor döbbent rá, hogy átverték, amikor a fa behordásához segítségül hívott ismerős közölte vele, hogy a kifizetett mennyiségnek csak körülbelül a

B. K. A.

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT.

munkatársat keres.
| Elvárások: lehetőleg felsőfokú
| végzettség, személygépkocsi,
; leinformálhatóság. Jövedelem:
forintban és euróban.
Időpont-egyeztetés:

20/9-312-252

Hány politikus kell, hogy kicseréljen egy villanykörtét ?

Kóla, pogácsa
és ajánlószelvény
Álcsótányirtóknak nézték őket, máshol abban reménykedtek, hogy
pizzát hoztak. Az ajánlószelvény-gyűjtők egy idős hölgynek bevásároltak, máshol házilag készített ajándékot kaptak.

felét borították le az eladók a gazda kapuja
elé. Az árut ugyanis eladáskor senki sem
mérte le.
Az átvert vevő azonnal értesítette a városi rendőrkapitányságot, s a járőr a közelben hamar el is fogta az árusokat, egy
harminc esztendős nádudvari nőt és egy
férfit. Ellenük csalás vétsége miatt indult
eljárás.
Hasonló módszerrel próbálkoztak ismeretlen mozgóárusok a napokban a vásárhelyi tanyavilágában is. így Sóshalmon is
ajánlottak olcsó túzrevalót. Az üzletet
azonban nem kötötték meg. Az óvatos
gazda ugyanis közölte, hogy a közelben
van egy mázsa, ahol le lehet mérni a vásárolt mennyiséget.
A rendőrség kéri, hogy akinek hasonló
„jó vételt" kínálnak, az mérés nélkül senkivel se kössön üzletet.

Hitelezés, befektetések,
megtakarítások
értékesítésére

A kötelezőóraszám-növelés
mellett kevesebb szó esik egy másik törvényi módosításról, amely a közoktatás mérési feladatait
szabályozza. A törvény a tanulók anyanyelvi és matematikai
alapkészségének mérését kiterjeszti a negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamra, továbbá meghatározza, hogy a
szakiskola tizedik évfolyamán az olvasás és szövegértés alapkészségét is mérni kell. Az iskolánként összesített
eredmények
a 2007-2008-as tanévtől az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján elérhetők lesznek. Ha az eredmények nem érik
el a jogszabályban meghatározott minimumot, a fenntartónak
intézkedési tervet kell készíttetnie az iskolával, shaa következő évben is alulteljesítenek a diákok, újabb intézkedési terv következik, ezúttal már külső szakértő bevonásával, és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzése mellett.
A rendkívül változatos pedagógiai programok alapján működő
magyar iskolákra tehát rátelepítettek egy mérési programot,
amely az eddigieknél több következménnyel jár majd. Mivel a
mérések a kötelező minimumot ellenőrzik, az eredmények évről-évre kimutatásokat fognak adni az egyes iskolák oktatási
munkájáról. Nem kétséges, hogy a mérés hasznos lesz, mert kimutatja a vonal alá kerülő iskolákat, változtatásra készteti azokat.
Előre látható azonban, hogy az immár tétre menő mérési program milyen feszültségekkel járhat. A mérési eredmények bármennyire is csak a célokkal és a módszerekkel együtt értelmezhetők helyesen, nyilvánosságra kerülésük a szülők általánosiskola-választásának alapjává válhat. A jobb iskolák még inkább válogathatnak majd a jobb családi körülmények közül érkező (és így
jobb eredményeket ígérő) gyerekek közül, míg a lemaradó intézményeknek emiatt egyre nehezebb dolguk lesz a pedagógiai
munkával. Bár az egyre inkább készségközpontú oktatás alkalmasabb arra, hogy a családból hozott hátrányokat kiegyenlítse, a
valóságban a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusok több munkája kevesebb eredményt fog mutatni. Míg egy felkapott iskola esetében, ahol a családi kulturális háttér sokat elvégez a készségfejlesztési munkából, a minimumfelmérés
nem
mutatja majd ki, ha az iskola érzéketlen a gyerekek nevelése és
személyisége iránt. Ha a mérési eredményeket a minimumszint
fölött a háttér ismerete nélkül felhasználják majd a pedagógusi
munka értékelésében, az igazságtalan következtetésekhez
vezet
majd.
Ehhez a veszélyhez járul, hogy a készségfejlesztés iskolai munkáját az iskola hatáskörét jóval felülmúló mértékben befolyásolja
a társadalom fogyasztói környezete, ráadásul a családilag hátrányos gyerekeket a felszínesebb és erőszakos hatások jobban elérik. Az iskolákra így egyenlőtlenül nehezedik az az amúgy is reménytelennek tűnő feladat, hogy például a gyerekekkel a szövegértés érdekében megszerettessék az olvasást. Miközben ugyanez
a művelődéspohtika az iskolán kívül bedobta a gyeplőt a gagyi
médiatartalmak és a kulturáhs intézményhálózat
visszafejlesztése közé.

ELKÖLTÖZTÜNK!
őrömmel értesítjük vásárlóinkat, hogy az

Unix Autóalkatrészek
szegedi kirendeltsége
úi nagyobb helyre költözött.
Új címünk:
Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72/B
(200m-re a Tiröda udvarban,
a volt ruhagyér területén)
Telefonszámunk változatlan: 62/550-490
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00, SE 8.00-13.00
Hatalmas árukészlettel várjuk Önöket!

- Délután ötkor csengettünk be
egy házba. Válaszul cifra káromkodást hallottunk, majd egy idősebb úr nyitott ajtót, s mérgesen
kérdezte, miért zavarjuk az éjszaka közepén. Később rájött,
hogy még csak délután van, de
akkor meg azt hitte, hogy azok az
álcsótányirtók vagyunk, akik
előleget vettek fel a lakóktól, s
akiket napok óta keres a rendőrség. Időbe telt, mire megértette,
hogy kik vagyunk és mit a kanánk - mesélte Farkas László. A
Fidelitas szegedi csoportjának elnöke ajánlószelvényt szeretett
volna a férfitól, és a fenti történetet azért mesélte el, mert mi „kopogtatós történeteket" kértünk
tőle.
Velük történt az is, hogy a
csengetésre egy egész család jelent meg az ajtóban. A família
pizzát rendelt, és azt hitték, a va-

fánosnak, a Fidesz polgármesterjelöltjének és Farkas Lászlónak
is, amiben keresztény szellemű
olvasnivaló, versek, általános
igazságok voltak. Közben Farkas
kicserélte a rég elromlott égőt egy
lámpában, és be is vásárolt az
asszonynak,
Kisebb ajándékokat nem csak a
Fidelitas kapott. Nagy Sándor alpolgármester hosszan beszélgetett egy férfival, aki hangsúlyozta: semmiképp sem akar szavazni októberben. A beszélgetés
után a férfi hazament, majd
megjelent egy saját készítésű papír sokszöggel. Ajándékba hozta,
de újra leszögezte: szavazni akkor sem hajlandó. A szintén
SZDSZ-es Kenyeres Lajost egy
elegáns, idős hölgy pogácsával
kínálta, miközben gyógyíthatatlan betegségéről, a magányról
mesélt.

csora érkezett.
- Elkezdtünk beszélgetni, s
miközben kitöltötték a szelvényt, kólával kínáltak bennünket. A gyerekeik is kólát kértek,
de kiderült, mi ittuk meg az
utolsó két pohárral. így a pizzához szegények nem tudtak údítőzni.
De a fiatal politikus nem csak
kólázott, vásárolt is. Egy idős
hölggyel olyan jót beszélgetett,
hogy az asszony arra kérte, egy
hét múlva újra látogassa meg.
Akkorra csomagot készített Oláh

A Szegedért Egyesületet Sándorfalváról hívták telefonon azzal: valaki a nevükben gyűjti a
szelvényeket - mondta Csapó
Balázs elnök. A csak Szegeden
dolgozó egyesületet más azzal
utasította el, hogy nem adja
olyannak a szelvényt, aki összefeküdt az MDF-fel.
A politikában az a szegedi sem
volt túl tájékozott, aki az egyik
aktivistának azért nem adta oda
a cédulát, mert egyszer már leadta. Igaz, márciusban.
G. ZS.
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KÖRKÉP
BORDÁNY. Szombaton délelőtt
adta át a Kulturális és Szabadidős
Egyesület küldöttsége Bognár
Irénnek, a palicsi könyvtár
munkatársának és a Bagolyvár
Kultúrkör elnökének azokat a
könyveket, melyeket a
bordányiak ajánlottak fel a
könyvtár javára. A gyűjtés két
hónapig tartott, és közel ötven
kötet gyűlt össze. Az egyesület
tagjai továbbra is várják a
felajánlásokat, melyeket szintén
Palicsra juttatnak majd el.
- A Berkenye Népdalkör szeptember 7-én 18 órától az Ádám
|enő Általános Iskolában tartja a
nyári szünet utáni első próbáját.
A régi és az űj tagokat Peténé
Füzesi Márta művészeti vezető
várja.
MÓRAHALOM. A Homokháti
Kistérség hét települése Forráskút, Mórahalom,
Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa,
Üllés és Zákányszék- összesen 7
millió 997 ezer forint támogatást
kapott a Belügyminisztériumtól
a települési sportpályák
felújítására. A beruházások
jelenleg is folynak.
PUSZTAMÉRGES. Szeptember
15-én és 16-án szüreti fesztivált
és kakaspörköltfőző verseny
rendeznek. Pénteken 14 és 19
óra között óránként borkóstolóra
várja a vendégeket a Farkas
pince. 16 órakor rendezik a
motokrossz-bemutatót a
labdarugó-pálya mellett. A
nemzetközi néptánc bemutató
18 órakor kezdődik a parkban.
Fellépnek észt, cseh, török és
holland együttesek. Szombat
reggel a község utcáin felvonuló
lovas fogatok ébresztik a
pusztamérgesieket, az
ünnepélyes fesztivál megnyitót
10 órakor tartják. 11 -kor átadják
a szennyvíztisztítót. Az
ételminősítés a polgármesteri
hivatal dísztermében lesz, 12
órakor1. 13 órakor kezdődik az
óvodások, majd az Őszirózsa és
Őszikék Nyugdíjasklubok
műsora és a Happy Jumpers
ugrókötél csoport bemutatója. 14
órakor gyermek szépségverseny
lesz, majd a Szegedi Nemzeti
Színház ad műsort. Folytatódik a
nemzetközi néptánc bemutató
16 órakor. Az
eredményhirdetésre 17 órakor
kerül sor, majd divatbemutató
kezdődik. Lesz skót dudás és
Hra-Uby koncert, majd az
Apostol együttes lép színpadra. A
tűzijáték 22.15-kor kezdődik,
utána zenés táncos party
hajnalig.
RÚZSA, Sportnapot tartanak a
rúzsai sportpályán szeptember
9-én szombaton (rossz idő
esetén szeptember 23-án) 8
órától 15.30-ig. A szervezők
várnak minden Csongrád
megyeit, aki sportolni szeretne.
A versenyeket női-férfi kispályás
labdarúgás, női-férfi kézilabda,
asztalitenisz, atlétikai ötpróba:
100 méteres futás, 800 méteres
futás, magasugrás, távolugrás,
súlylökés, lövészet, sakk, tenisz
kategóriában rendezik meg. A
nevezéseket a sportnap
szervezőbizottságánál adhatják
le a polgármesteri hivatalban
(Rúzsa, Alkotmány tér 2.)
Télefon: 62/285-011,
06-30-3366-530,
06-30-3366-531, fax: 585-519,
e-mail: ruzsapolghiv
@invitel.hu. A nevezési-díj
egyéni versenyszámban 300
forint, csapatsportágakban
kispályás labdarúgás, kézilabda
esetén ötezer forint, lövészet
esetén háromezer forint. Bővebb
információ a fenti
telefonszámokon és e-mail
címen kérhető.
MINDSZENT. Havi 1300 forint
összegű támogatásban részesül
az a helyi diák - döntött róla a
helyi képviselő-testület -, aki két
vagy több művészeti tanszakon
folytat tanulmányokat legalább
egy éve, s a térítési díjának
összege eléri
az ötezer forintot.
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Több százan jelentkeztek statisztának a Koltai-filmbe Csongrádon

Figurákat és arcokat kerestek
Arcokat, karaktereket és a szerepnek megfelelő alkatú figurákat kerestek a filmesek azon
statisztaválogatáson, amit pénteken rendeztek a csongrádi
művelődési központban. A városban készülő Koltai-film stábjának volt miből meríteni, hiszen több száz helybéli rohamozta meg a Szentháromság téri épületet. Több jelentkező családostul érkezett.
Hol lesz, és ki fog válogatni?
Mennyit adnak, ha kapok szerepet? Koltai Róbert itt lesz? záporoztak a kérdések a zsúfolásig telt művelődési központ
előterében péntek délután. Az
izgatott tömeg a mától Csongrádon készülő Koltai-film, a
Megy a gőzös szereplőválogatására érkezett. A sokadalomban
minden korosztály képviseltette magát, nem egy jelentkező
családostul érkezett.
Szántó
Gabriella például két gyermekét is magával hozta. A Szentesen dolgozó pedagógus optimista volt saját esélyeivel kapcsolatban. - Nincs színházi előéletem, csupán néhány iskolai
produkcióban szerepeltem, de
ha sikerül bekerülnöm a filmbe,
azzal csak nyerhetek - mondta
lapunknak Szántó Gabriella.
- Érdekes lenne bekerülni a

mellől - méltatlankodott az
egyik férfi, de amikor a körülötte
állók emlékeztették, hogy menynyi nyugdíj üti a markáé havonta, leesett neki a tantusz, és felcsillant a szeme.
- Nekem a cigány kisebbségi
képviselő szólt, hogy biztos kellenek majd az olyan palik, mint
én, de ha tudom, hogy ennyi magyar lesz, el se jövök - dünnyögte
k i s s é m e g t ö r t é n t e n Rácz József.

Az ötvenkét éves statisztajelölt
elmondta, neki nem okozna gondot naphosszat maskarában állni
a kamerák előtt, hisz egyébként
sincs jobb dolga,.mivel rokkantnyugdíjas.
B. D.

A statisztaválogatáson minden korosztály képviseltette magát, nem egy jelentkező családostul érkezett

Fotó: Bíró Dániel

stábba. Kamerák előtt még nem
játszottam, de azt mondják,
könnyebb, mint színpadon - vélekedett Újszászi Csanád. A tizenöt éves fiatalember elárulta,
hogy egy színjátszó csoport osz-

lopos tagja, és bizonyos előadásokban már főszereplőként játszott. A csongrádi gimnazistát
nem különösebben érdekelte,
milyen anyagi haszna származhat, ha bekerül a produkcióba,

ellenben sokan könnyű pénzkereseti lehetőségnek tekintették a
statisztálást, és meg is indult a
találgatás a jutalmazásról.
- Csak pár ezer egy napra?
Azért fel sem kelek az asszony

Ötvenhatos osztály a sándorfalvi iskolából

„Nagyon gyerekek voltunk akkoriban"

Ötven évvel ezelőtt voltak tizennégy évesek a
sándorfalvi iskola végzős nyolcadikosai. Az
1956-os forradalmat gyerekfejjel vészelték át
- ki drámaként, ki kalandnak fogta fel. Az
egykori, majdnem nyolcvan végzős iskolás
közül szombaton negyvenen voltak az ötvenéves találkozón.
- Ez az ablak ismerős, ott bent ültem. Ötven
éve nem jártam még az iskola tájékán sem.
Pusztaföldváron élek. Kíváncsi vagyok, megismernek-e - sétáltunk be a sándorfalvi épületbe Bárkányi Andrással. - Akkoriban,
1956-ban persze nem Pallavicini Sándor Általános Iskolának hívták, hanem az egyiket
fiú, a másikat meg lányiskolának.
„Cingárabb voltál!" „De meghíztál!" A fiúk
jobban megöregedtek, a lányokat könnyebb
megismerni - szólt az általános vélekedés.
- Iskola után családi okból rögtön Pestre

'CA

vittek, a Nyugati pályaudvar főnöke mellé
kerültem - idézi fel Szalma Anna. - Az irodájában segítettem, otthon meg takarítottam
nála. Ott ért a forradalom, amíg élek, nem felejtem el. Kenyérért álltunk sorba fényes
nappal, és a szemközti házból közénk lőttek.
Engem valaki berántott egy kapualjba. Megbotlottam - egy holttest hevert a lábamnál.
- Mi nem hallottunk semmiről idehaza. Az
iskola után rögtön beálltunk dolgozni a téeszbe. Tudtuk, hogy van valami forradalom,
messziről hallottuk is a lövöldözést, mást nem
- mesélte Osvald fózsef a sándorfalvi októberről. A fiúosztály másik padsorából Horváth
Zsikó lános vette át a szót: - Inasnak álltam
nyolcadik után az itteni Hangya szövetkezet
boltjában. Sokan szidtak, mert a kősóból és a
petróleumból csak megszabott adagot adhattam ki. Aztán októberben felfordult a világ,
menekült a faluvezetőség. A tanácselnök ide,

az iskola vécéjébe bújt el, a párttitkár a rendőrségre futott. Kalapáccsal verték szét a szovjet
emlékművet.
- Rendes, dolgos ember lett belőlünk, senki
nem kutyulódott el az évtizedek alatt - öszszegzett a lányos osztályban Balogh Etelka. Számon kérték ugyan a leckét, és fegyelmeztek a tanárok. Megesett a padra térdepeltetés,
kaptunk körmöst is, hogy fájjon. A sarokba
én álltam a legtöbbször.
DOMBAI T Ü N D E
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Az eredeti tervektől eltérően
valószínűleg mégiscsak lesz
egy közgyűlés a jelenlegi ciklus utolsó hónapjában, ugyanis a Fidesz-frakció rendkívüli
közgyűlés összehívását kezdeményezi. A koalíció „kampányközgyűlés" helyett inkább a városháza előtt a szegediekkel együtt ünnepelné
az Európa-díjat.
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A SZAKÁCSKÖNYV KARÁCSONYI MEGJELENÉSÉIG HAVONTA SORSOLUNK,

Gazdasági
helyzet és
Európa-díj

A sándorfalvi iskola három osztályában összesen
MUNKATÁRSUNKTÓL
79-en végeztek 1956-ban. Szombaton az évfolyam
fele gyűlt össze emlékezni. Az udvaron régen kisha- - Nincs olyan sürgős döntésre
rang jelezte az órák elejét és végét, később azonban váró ügy, ami miatt össze kelnyoma veszett. Az 56-os diákok a találkozójukon el- lene hívni a közgyűlést. A választások előtti hónapban enhatározták, hogy pénzt gyűjtenek az újraöntéséhez.

ÍRJUK EGYÜTT A DELMAGYARORSZAG
ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVÉT!

Az olvasók által
receptek közül mester-;* akácsok válogatják ki és
készítik el az általuk legeredetibbnek, legízletesebbnek ítélt ételeket, amelyek
a z t á n totóval együtt bekerülhetnek színes szakácskönyvünkbe!

NAPI HÁROMEZER FORINTÉRT
A válogatás előtt a produkció részéről Mag István lapunknak elmondta, hogy közel száz háttérszereplőre lesz szükségük. Hozzátette: arcokat, karaktereket, figurákat keresnek - ahogyan fogalmazott
olyan pofákat, akikről
például a maiak is azt gondolnák,
hogy tipikus csendőr- vagy koldusalkat. A kiválasztottakra 12
órás munkanap vár, ami folyamatos és fegyelmezett jelenlétet igényel. Mindezért háromezer forintot kapnak majd naponta a film
statisztái.
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nek egyébként sem lenne értelme, hiszen az ellenzék érdemi
munka helyett választási kampányt folytatna. Ha valamelyik
frakció kezdeményezi a rendkívüli közgyűlés összehívását,
természetesen a polgármester
15 napon belül összehívja - tájékoztatta lapunkat SoJymos
László.
A városüzemeltetési alpolgármester azt is elmondta, hogy
szeptember 22-én adják át Szegednek az Európa Tanács legmagasabb kitüntetését, az Európa-díjat, amit a magyarországi
városok közül elsőként a csongrádi megyeszékhely kapott meg.
A ceremónia és az ünnepség nem
a városházán, hanem a Széchenyi téren lesz, hogy az egész város részt vehessen rajta.
- A Fidesz-MPSZ önkormányzati
frakciója kedden
rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi - nyilatkozta lapunknak Makrai László
frakcióvezető-helyettes. A képviselő hozzátette, erről nem
egyeztettek az MDF-frakcióval,
de biztosak benne, hogy a demokrata fórumos képviselők is
részt vesznek az ülésen. Makrai arra a felvetésre, hogy a választások előtt pár nappal lehet-e érdemi munkát folytatni,
azt mondta, nemcsak lehet, hanem muszáj. Nem kampánycéljaikra akarják felhasználni a
közgyűlési munkát, hanem a
város gazdasági helyzetét szeretnék megvitatni, ugyanis szerintük Szeged adósságcsapdába
került.

CSÜTÖRTÖK,

Magony Szilvia előnye az idegenforgalmi tájékozottság

Bikiniben hazánk
nevezetességeiről
Húsz percben mutatja be Magyarországot Dél-Afrikában, bár
.órákig tudna róla mesélni. Hiszen ez a szakmája. Magony
Szilvia, vagyis Miss Türizmus
2006 a szegedi halfesztiválon
adott át díjakat.
Szombaton a szegedi halászléfesztiválon járt, de hamarosan
Dél-Afrikába utazik Miss Turizmus 2006. Magony Szilvia 109
lánnyal versenyez szépségben és
turisztikai felkészültségben a
Miss Tourism of the World címért. Szeptember 19-én Londonból indulnak különgéppel a
versenyzők Durbanbe, ahol az
október 5-i megmérettetésig kirándulnak, pihennek és felkészülnek a szereplésre.
- Nem irigylem azt a koreográfust, aki 110 különböző nyelvű
lányt próbál tanítani - jegyzi meg
Szilvia, aki Afrikában 20 percben
mutatja majd be Magyarországot.
- Sokan mondják, hogy a 20
perc sok, de én azt gondolom,
hogy inkább kevés. N e m szeretnék elveszni a részletekben, ezért
egységesen mutatom be az országot, az értékeit, például a termálvizet. Ezenkívül elsősorban Nobel-díjasokat, a világszerte használt magyar találmányokat emelem majd ki.
Szilvia nemcsak 20 percig, hanem órákig is tudna mesélni a
témáról, hiszen amellett, hogy
az Itthon Otthon van című műsor
szerkesztő-műsorvezetője,
egy középiskolában Magyarország idegenforgalmi földrajzát és
budapesti idegenvezetést tanít.
- A tanítás egyrészt szinten
tartja a tudásomat, másrészt - jó
valamit továbbadni. Ha nem is
turisztikai szakembernek készülnek a gyerekek - már így
mondom, hogy gyerekek, hiszen
az iskolában csókolom tanárnővel köszönnek, ami még mindig
furcsa - , sikerélmény, ha rá lehet
őket venni, hogy akár csak alapműveltségi szinten ismerjék az
országot.
Szegedről egyébként többek
között a dóm, a város gasztronómiája, a Tisza, a termálvíz, a lovas turizmus szerepel a tananyagban.
Arra a kérdésre, hogy mi vonzotta a szépségversenyekben,
Szilvia elmondja: a jó a hangulat,
a profi smink, a csinos ruha. A
17 éves kora óta versenyző lány
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A fogyókúrázó Győzike megszegte fogadalmát: „bepakolt" lapunk főztjéből

Százhúszezer adag halászlé

EGYEB LEVESEK
jg| Szilvia a nemzetközi tiszai halfesztivál díjátadásán működött
szombaton Szegeden. Bár a bográcsban készült szegedi halászlevet szereti, elkészíteni egyelőre
nem tudja. Specialitásai egyébként a levesek: a hús-, a gyümölcs-, a májgaluskaleves.

bár eleinte „csak" különdíjakat
nyert, munkát kapott, ismeretségeket kötött.
- Az sem mellékes, hogy a családom három évig abból nyaralt,
amit ezeken a versenyeken nyertem. A Miss Balatonon azért indultam, mert abban az évben
nem tudtunk nyaralni menni, s a
döntősök egy hétig üdülhettek a
Balatonnál. Ezután nem akartam
több versenyen indulni, a Miss
Turizmus volt a kivétel. Nem az
volt a mozgatórugó, hogy bikiniben lejtsek fel-alá újra egy szépségversenyen, hanem az, hogy kamatoztatassam, amit eddig tanultam. Hogy külföldön képviseljem az országot, hogy tudjak róla
beszélni. De ez az utolsó verseny.
Annál is inkább, mert a lányok
nagy része 18-21 év közötti. Én
25 vagyok. Az én előnyöm a tapasztalat és az idegenforgalmi tájékozottság. Az övék a koruk.
A szépségverseny ötletével kacérkodó lányoknak Szilvia azt tanácsolja: csak lazán. A színpadon
ugyanis minden meglátszik. A
görcsösség, a zavar, az idegesség.
„Ha tetszel a zsűrinek, akkor tetszel, ha nem, akkor nem. Nyilván
mindenki talál az életben olyanokat, akik szépnek látják."
Szilvia capoeira aerobik és konditermi edzésekkél készül a megmérettetésre. Tornázni általában
párja is elkíséri.
- Amikor a Miss Turizmusra
készültem, és már szinte lefordultam a futógépről, a fülembe
súgta: azok a lányok hét évvel fiatalabbak nálad! Gyerünk, még
tíz perc! - magyarázza, majd
gyorsan felmenti párját: csak viccelt. Egyébként valóban ösztönzik egymást.
- Ha a túlzsúfolt hétköznapok
után este 7-kor, 8-kor elmegyünk edzeni, az ellazít. Több
mint egy éve rendszeresen tornázom, és ha az intenzitás csökken is, n e m akarom abbahagyni. Egyszerre fáraszt és felfrissít.
Energiát ad.
GONDA ZSUZSANNA

Győzike és Bea asszony lapunk főzőcsapatánál vendégeskedett, Szetey András főszerkesztő kínálta őket itallal
M i n d e n eddiginél sikeresebb volt az idei
szegedi halfesztivál. Rekordok dőltek meg,
120 ezer adag halétel fogyott el. Frank
Sándor mesterszakács szerint a halászlevek
minősége tíz év alatt sokat javult. Lapunk
szakácsainak főztjét a show-király Győzike
és Bea asszony is megkóstolta.
Az utolsó pillanatban kegyeibe fogadta az
időjárás a 10. nemzetközi tiszai halfesztivál
szervezőit és vendégeit. Bár Kipper György
főszervezőnek volt néhány álmatlan éjszakája, mivel sokáig úgy tűnt, a Partfürdő a sok
eső miatt alkalmatlan lesz a halfőző „verseny" lebonyolítására. Végül is a 143 halétel
készítő csapatot nem kellett átköltöztetni a

SZÁM FESZTIVÁL
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Tavaly százezer, az idén 125 ezer adag halétel
fogyott el, amit több mint 200 mázsa halból készítettek. Nyolc halászcsárda és 143 halfőző újabb rekord - készítette az ételeket. A halfőzők
között 52-en először neveztek. Négyen - Z a k a r
Mihály, Szőgyényi Zoltán, Fábián Péter és a Daka József, Fakan Mihály páros - bekerült az örökös halfőzők immár 22-es táborába. A Partfürdőn 10 ezer vendégnek főztek. A legfiatalabb
szakács a 8 éves Csonka Tamás volt.

szomszédos ligetbe, és rotyoghatott a halászlé, sülhetett az apróhal a Tisza partján. A cégektől, a baráti társaságokon keresztül a pártokig Szeged apraja-nagyja főzött.
Általában szegedi halászlé készült, amit
szinte minden főző egyedi módon készített el.
A Belvárosi Plébánia mesterszakácsa, Kondé
Lajos plébános egy kis misebort is belecsempészett főztjébe, amit tálalás előtt Liszkai Tamás
káplán szentelt meg. Vetró Péterék hattyasi tíz
ujjasa is elragadtatta a zsűrit. A vegyes halászlé
pontyból, márnából és harcsából készült: aki
megkóstolta tényleg megnyalta a tíz ujját.
- Az elnevezéssel az egykori hattyasi halászoknak szeretnénk emléket állítani - mondta
a sporthorgászok szóvivője, Vetró Péter. Ok 30
főre főztek, de például a Szilánk cégcsoport 500
adag halászlét készített vendégeinek.
A Délmagyarország Tisza-parti standján
több közéleti személyiség megfordult szombat délelőtt, köztük a két legnagyobb párt, a
Fidesz és az MSZP polgármesterjelöltje. Oláh
Jánost és Botka Lászlót - lapunk politikai kiegyensúlyozottságra való törekvését demonstrálva - hajszál pontosan ugyanannyi
pálinkával kínáltuk. Eközben Lázár Mihály és
facob Péter jóvoltából két bográcsban főtt a
halászlé, amit a fesztiválra' kilátogató Győzike és felesége, Bea asszony is megkóstolt.
Győzi az illattól elragadtatva azt is elfelejtette, hogy fogyókúrázik. Egy nagy tál halié elfo-

Fotó: Frank Yvette

KRUMPUS TARHONYA KECSEGÉVEL
Frank Sándor mesterszakács értékelésében külön
kiemelte és dicsérte a Roncsautó Kft. bográcsos
krumplis tarhonyáját - kecsegével. íme Dobó József
és Lepény András receptje: A vöröshagymát és a
zöldpaprikát megpirítjuk, kevés paradicsomot is
adunk hozzá. Amikor kész a leesés alapié, a tarhonyával összepirítjuk, majd bőven felöntjük vízzel.
Negyedóráig főzzük, majd belehelyezzük a burgonyát és sóval, borssal, piros arannyal tetszés szerint
ízesítjük. Húsz perccel a krumplis tarhonya elkészülte előtt a másfél centisre keresztbe elszeletelt
kecsegét is a bográcsba tesszük. Az utolsó öt percben piros paprikával színesítjük és tovább ízesítjük.

gyasztásával jelezte: a szegedi halászlé még
mindig a gyengéje.
- Tíz évvel ezelőtt inkább hármas osztályzatokat kaptak a főzök. Az idén már a tízes
skála első harmadában osztogattuk a minősítéseket - értékelt Frank Sándor Venesz-díjas
mesterszakács, aki kijelentette: a fesztiválnak
egyik célja a halfogyasztás népszerűsítése.
A rakparton, ahol a halászcsárdák kínálták
specialitásukat, hömpölygött a tömeg, hosszú
sorokban várakoztak az emberek az 1100 forintos és annál drágább halászlére és halételekre.
Aki jóllakott, a Stefániára települt borozókban
jófajta magyar borokkal leöblíthette a lakomát.
CS. GÁT LÁSZLÓ

177 bográcsban főtt a lecsó Szentesen
Minden várakozást felülmúlt a
szentesi H u n o r Co-op Zrt. kétnapos lecsófesztiválja, ahol 177
bográcsban főtt az étek. Az ötödik alkalommal megrendezett
verseny a családok ünnepe volt,
ahol 15 ezren ülték körül a
jelképes asztalt.
Öt évvel ezelőtt még csak 36 bográcsban készült a nemzeti eledel
a szentesi Apponyi téren, szombaton pedig már 177 baráti társaság darabolta a hagymát, a paprikát és paradicsomot, hogy megmutassa a lecsófőző tudományát
a Hunor Co-op Zrt. kétnapos lecsófőző fesztiválján. Mészáros
Zoltán
elnök-vezérigazgató a
családok ünnepének szánta a
versenyt. Az ízek és színes programok mintegy tizenötezer vendéget csábítottak a co-op nagy
családjának asztalához.

Sokan körbevették lapunk szerencsekerekét, ahol Pap Klára, a
kiadónk igazgatója örömmel
nyugtázta, hogy rengeteg résztvevője van a versenynek, amelyet a Délvilág nem csupán támogat, de az idén először főztünk is a fesztiválon.
A lecsófeszt mostanra nemzetközivé nőtte ki magát: cseh,
amerikai, vajdasági és erdélyi
vendégei is voltak. A temerini
kertbarátkör
küldöttségéből
Adóm István és Gergely Lajos azt

mesélte, hogy náluk nincs ilyen
nagy hagyománya a lecsófőzésnek, ezért otthon szakácskönyvben nézték meg a receptjét. Szirbik Imre polgármester a hagyományos lecsó híve, virsli azért
került a családi bográcsba. A fideszes polgármesterjelölt, Dongó
László felesége szerbes ételt főzött, padlizsánnal és lószalámival ízesítve. Mint mondta, sokan
nézegették, hogyan készíti, mert
ilyenről még nem hallottak v A vízipólósok pápájának tartott Tóth

Gyula mesteredző fantasztikusnak tartotta a fesztivált, amely
összehozza az embereket.
A zsűri nehéz helyzetben volt,
a kóstolást a nyolcvanadik bográcsig bírták, aztán kidőltek.
Ezért döntöttek úgy, hogy sorsolással döntik el, hogy a 177-féle
ételből melyik legyen a győztes.
A szerencse a Lecsó Vikingeknek
kedvezett, második lett a Lecsókotlák csapata, míg harmadik a
Pom-Pom együttes.
balázsi irén

A V1KINGES ÉTEK
Ujj

S z i l v i a D é l - A f r i k á b a n is m e g á l l j a h e l y é t

Fotó: Frank Yvette

A Cserna-Szabó család nyerte a
versenyt. A feleség, Csilla Oslóban
élt, és ezért csempészték a magyar nemzeti ételbe a vikinges
ízeket. A hagyományos alapanyagokon kívül került a bográcsba
rénszarvassonka, erdei gomba,
majd felöntötték badacsonyi olasz
rizlinggel. A végén pedig bazsalikom, kakukkfű, rozmaring és apróra vágott petrezselyem koronázta meg az étket.

A családok ünnepe volt a szentesi lecsófőző fesztivál. Pap Klára kiadóigazgató a színpadon

Fotó: Tésik^ttila
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A 2 0 0 6 . o k t ó b e r I. napjára k i t ű z ö t t helyi ö n k o r m á n y z a t i képviselők és polgármesterek, v a l a m i n t a kisebbségi ö n k o r m á n y z a t i képviselők választásán k ö z r e m ű k ö d ő
választási bizottságok névsora, v a l a m i n t a választási iroda vezetője és c í m e
Helyi Választási
Elnök:
Elnökhelyettes:
Tag:
Póttag:

Bizottság:
Dr. Könczöl László
Eszik Imre
Dr. Lajkó Lajos
Maróti Ernőné, Perényi Petra

A bizottság hivatali helyisége 2006. szeptember 30-ig:
6720 Szeged, Kiss Ernő u. 3., a választás napján:
6724 Szeged, Huszár u. I.
A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által megválasztott
szavazatszámláló bizottságok:

001. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dr. Szóké Török Józsefné
Kecskésné Bujdosó Judit
D r Kovács Péterné
Garamvölgyi Tamás
Hóza Dezsóné

010. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Hidjapusztayné Hajóssy Ágnes
Rácz Imréné
Hunyadi László
Böröcz Gabriella
Börcsök Andrea

018. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Rátkai Zoltán
jósa László
Kalmár József
Székely Péterné
Szabó Zoltán

205. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Ács Sánta Sándorné
Kántor Lajosné
Dobó Sándor
Dányi Edit
Márta Lászlóné

214. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Farkas Sándor
Nyéki Józsefné
Karsai Gábor
Varga István
Sarnyai István

521. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Schimanovszky Józsefné
Wehli Miklós
Dr. Vezér Károly
Pálvölgyi Péterné
Kuhn Zsuzsanna

201. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Varga Gabriella
Takács Ferencné
Bártfai Katalin
Surinya Katalin
Mikus Anikó

210. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Ábrahám Vera
D r Jankó László,
Borbás Máté
Rózsa Istvánné
Ivanics Rozália

218. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Balogh Julianna
D r Sándor Andrásné
D r Hajóssy Tiborné
Bárányi Gyórgyné
Nagy Istvánné

305. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Szőke Istvánné
Tarján Mónika
Szöllősi Ilona
Kocsis Zsuzsanna
Csehó Péter

314. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kiss Edit
Katkóné Bagi Éva
Juhász Gyuláné
Kernya Attila
Zsiga Gyórgyné

022. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: HorváthnéTurbucz Zsuzsa
Baté Eszter
Bakos Józsefné
Vincze Istvánné
Ürmös Mihály

301. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Nagy András
Rákosi Viktor
Kovácsné Balatoni Zsuzsanna
D r Szentandrási Lajosné
Zsótér Józsefné

310. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kun-Szabó Mária
Gál Erzsébet
Dobó Imréné
Baróti Andrásné
Szélinger Tiborné

318. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kovács Irén
Mataisz Mártonné
Pethő Csilla Enikő
Dr. Pereznyák Sándorné
Tóthné dr.Török Gabriella

405. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Váradi Vilmos
Szilágyi Gábor
Károlyi László
Magyar István Zoltán
D r Tlolnár Judit

414. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Nagymihály László
Pontyik Pálné
Kapovits Gábor
Varga Istvánné Dr.
Kiss Jánosné

222. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Nádházi Gusztávné
Ürmösné Király Etelka
Baros Tamásné
Ványai Kálmánné
Tombácz Ferencné

401. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Tóth Tiborné
Csányi Ferenc
Judik István
Micslk Ágnes
Tóth Csaba

410. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Regdon Krisztina
Judik Margit
Dobó Imre
Darázs Ilona
Rékasi Jánosné

418. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Hambek Aranka
Térjék Balázs
Volford Antalné
Dr. Molnárné Koncz Helga
Somogyi Anna

505. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Szilágyi Gáborné
Hidas Józsefné
Bukó Tünde
Mészáros Adrienne
Láng Rita

514. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Garnai József
Ficsor Béla
Jordán Lajosné
Kasza Vilmosné
Kapovitsné Laczkó Mária

322. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Böröcz Lajosné ifj.
Serfőző Zsuzsanna
Bán Tamásné
Áldott Sándor
Prievara Jánosné

501.számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Szabóné Németh Franciska
Boda Magdolna
Szacsvai Krisztina
Varga Zita
Krista Józsefné

510. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Miklós Józsefné
Kovács Annamária
Táboriné Puskás Irén
Kovács Diána
Szemán Jánosné

518. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Térjék Jenőné
Dr.Tóth Béláné
Szabó Mihályné
Horváth Ferenc
Szabó Mihály

006. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Tanácsné Ráthony Ildikó
Budavári Lászlóné
Molnár Péter
Ónódi Jánosné
Czeglédi Sándorné

015. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dr. Ördög István
Baghy Dezsőné
Batancs Istvánné
Angyal né Farkas Irén
Gárdián Lajos

422. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Fülöp Tiborné
Ordasi Anna
Takácsné Horváth Mónika
Kelemen Ágnes
Csonka István

601. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Szacsvai Katalin
Csurgó Lászlóné
Szécsi Zsuzsanna
Szombati Mihályné
Micsik Tímea

011. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Pékány Györgyi
Dr. Nagy Péter
Tóth László
Borka Józsefné
Uzonyiné Farkas Aranka

618. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Gondi Gyuláné
Vecseri Lajosné
Ambruzs Pálné
Király Sándor
Király Sándorné

206. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: D r Lányi Zsófia Helga
Tanács József
ő z e Julianna
Nyári Andrea
Vanger Józsefné

215. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Batancs István
Kováts Lászlóné
Nagy Imre
Szögi Erika
Batancs Eszter

522. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Szili Józsefné
Pápainé Károly Klára
Bozsák Aranka
Császár György
Vincze Nikolett

002. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dancsó Imréné
Kozma Istvánné
Nagy Erzsébet
Kövecs Ferenc
Neparáczki Istvánné

211. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Árpádfalvi Istvánné
Kovácsné Kékesi Olga
Sziroviczáné Kristóf Katalin
Vargáné Fülöp Katalin
Dr. Czombos József

718. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Bányai János
Somfai Lászlóné
Bátky Csaba
Tóth Rózsa
Antal István

306. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dr. Berkó András
Dr. Czene Mihály
Vicsainé Volford Mária
Kovács Dezső
Ácsai József

315. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: KinyónéVárkonyi Kinga
Halász Istvánné
Ocskó Imréné
Kvasznovszki Zoltán
Kvasznovszkiné Csóti Henriett

622. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Oláh Ferencné
Prónai Menyhértné
Bednár Andrásné
Gonda Gábor
Jablonkai Lászlóné

202. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Bánáti Sándorné
Neparáczky Csilla
Rácz József
Házi Árpád
Fekete Zsuzsanna

311. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Nagy Róbert
Rádóczi Kálmánné
Eszes Gergely
Ujjné Kiss Mária
Éri Károlyné

019. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Fehértóiné Harmath Györgyi
Oroszvári Ferencné
Hovorka Jánosné
Fehértói István
Kosztolányi Anett

406. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Morvái András
Fazekas Andorné
Tóth Jenőné
Dr. Dobó Rita
Maróti Mihály

415. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Sókiné Kormos Ilona
Masa Béláné
Mészáros Mártonné
Kókity Zoltánné
Nagy Nóra Hajnalka

023. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kossárné Rostás Margit
Zalányi Istvánné
Papdi János
Rényi Károlyné
Farkasné Bárányi Anna

302. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dr. Pápay Lászlóné
Kállay Gyórgyné
Pataki Eszter
Farkas Árpádné
Rácz Zoltán

411. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Vági Mária
Németh Ibolya
Dr. Kovács József
Kubinszki Károly
Rapcsányi Ferenc

219. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Nacsa Aranka
Kovács Antalné
Papp Józsefné
Kaprinay Eszter
Mázán Tamás

506. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Sepsi Zoltánné
Dr. Radnai Lászlóné
Maróti Mihályné
Tamási Imréné ,
Magony Mónika

515. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Muskó István
Egedi Sándor
Eichner Zsolt
Molnár Márta
Nagy Imréné

223. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Lantos Péter (id)
Juhászlánosné
Papdi Bence
Posztós Ágnes
Szabóné Baum Matild

402. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Goda Istvánné
Konter Zsuzsanna
Pap Gábor Pál
Várkonyi Gáborné
Király Istvánné

511. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Mönich Zsolt
D r Zenei József
Mönich Zsanett
Vágóné Raffai Katalin
Kádár Bálintné

319. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Molnár Szabolcs
Szakái Margit
Zsigmond Szilvia
Dévai Kálmánné
D r Nagyné Szente Mária Emma

007. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Barna Ferenc
Török György
Tóthné Ambrus L. Katalin
Karsainé Szoldán Sarolta
Tóth Jánosné

615. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Varga Tünde
Rózsa Vince
Berta Magdolna
Tanács Melinda
Varga Gabriella

502. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kovalcsik Lászlóné
Bedö Béláné
Gyánti Ferenc
Almási Krisztián
Szolnoki Andrea

611. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Busa Jánosné
Jánoska Zsoltné
Kuzman Józsefné
Kuzman József
Hoffmann Eufrozina

419. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Gombos László
Molnár Lászlóné
Kónya István
Fődy Béláné
Mayer József

207. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Zsögön Miklósné
Dr. Pauk Jánosné
Csizmás Ágnes
Giriczné Jancsik Andrea
Király Béláné

715. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: GyurisnéViski Erzsébet
Lippai Mihály
Sas Ágnes Andrea
Tóthné Kovács Zita
Farkas Lajos

003. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kostyál Károly
Fodor János
Tombácz Dóra
Kiss István
Zsindely János Pálné

012. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Vetró József
Szurovecz Ernőné
Szécsiné Árgyelán Erika
Takács István

519. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Lajkó Károly
Makai Gézáné
Váradi Gyórgyné
Mórász Attiláné
Csókási Zoltán

307. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Horváth Imre
Fráter Tibor
Török Imre
Eperjesi István
Csizmás Péter

016. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Sziveri István
Ocskó Brigitta
Gutái Tamás
Tóthmihály István
Temesi Károly

619. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Pusztai János
D r Rigó Szilveszter
Hossó Katalin
Takácsné Lázár Gyöngyi
Selmeczi Mária

407. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dr. Gion János
Zsögön Miklós
Dr. G ion Jánosné
RépákJánosné
Dékány József

216. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Szatler József
Pördi Lajos
Kiss Zoltán
Mucsi Lászlóné
Kárpáti Lajosné

020. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kiss Istvánné
Bánáthy János
Kovács Albert
Daruné Péterffy Andrea
Farkas Józsefné

507. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Csizmadia Sándorné
Székely Anna
Szécsi Ibolya
Bertényi Árpád
Mohi Melinda

316. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: HarkaiJánosné
Lovai Károly
Varga Pálné
Bódi Lajosné
Barnáné Gyuris Ágnes

220. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Krisztin Rózsa
Hell Edit Ágnes
Teklits Sándorné
Nagy Ferencné
Horváth Józsefné

008. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dr. Besenyi Sándorné
Farkas Mártonné
Salamon Hajnalka
Dobó Csilla
Jusztin Mária

416. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Aradi Lászlóné
Veres Antal
Árendás Péterné
Masáné Berencsi Ilona
Soós Zoltán

320. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Vóna Mária
Ónodi Barbara
Korom Dezső
Surnyák Szilvia
Magyarné Eperjesi Anna

208. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Török Imréné
Dr. Czakó Mihály
Bieniek Jánosné
Nagy Éva
Berki Eszter

017. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Vass Kálmánné
Nyári Imre István
Habók Szilveszterné
Endrődi Józsefné
Gyémánt Károly

420. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Radnai József
Volford Péterné
Simon Ferencné
Redenckiné Karai Erzsébet
Daru Krisztián

308. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Fekete Szabolcs
Bessenyei Ottóné
Dr.Tóth Imre
Berki Ádám
Farkas Sándor

217. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Ficsor Mihályné
Csányi Mihályné
Nagy Miklósné
Somogyi Tamás
Pesti Eva Mária

520. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Zsarkó Imréné
Spilák Sándorné
Paragi József
Lakóné Rácz Irén
Bálint Mariann

408. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Baranyiné Kántor Teréz
Szakács Bettina
Csáky Dóra
GráfTímea
Ádász Sándor

317. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Lombfalvi Istvánné
Nyári Bettina
Kiss Gyuláné
Nyári Imréné
Ficsor Mihály

021. számú szavazatszámláló bizottság

417. számú szavazatszámláló bizottság

Monostori Sándor
Molnárné Hajós Zsuzsanna
Monostori Zsuzsanna
Paskuly Mátyás

508. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Molnár Andrea
Papp Éva
Nagy Géza ifj.
Meszlényi Éva
Farkas Sándorné

221. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Vitovszki Mihály
Kulcsár Éva
Ágoston Kitti
Farkas Annamária
Pataki Jenőné

009. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Rózsavölgyi József
Furák Ildikó
Ördöghné Benyhe Mária
Bódi János
Winkert Pál

321. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Tóth Rita
Kiss Pál Zoltán
Iványiné Szűcs Piroska
Vargáné Bali Zsuzsanna
Körösi Tibor

209. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Móra Tibor
Kiss Sándorné
Barna István
Békefiné Ágoston Bernadett
Barna Istvánné

421. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kiss Katalin
Almásiné Orlovszky Ildikó
SteinVilmosné
Pataki Jenő
Ábrahám Éva Magdolna

309. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Csányi Józsefné
Dobó Jánosné
Kiss Tünde
Kenyeres Zsuzsanna
Győri Farkas Miklós

203. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Börcsök Imréné
Kovács Ferenc
Tóth Mihály
Sőregi Tamás
Kováts Lászlóné
303. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dani Andrea
Dr. Lökös Ferenc
Kákonyi Andrásné
Vérné Sipos Ilona
Sándor Pálné
403. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Tornyai Mihályné
Dudás Zoltánné
Androvics Józsefné
Simon Attila
Ambrus Sándorné
503. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Orlovszky Károlyné
Sarusi Etelka
Reigl Imola
Németh Judit
Pontyik Pál
603. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Hornyácsek Attila
Kákonyi András
Dobó Péterné
Dömötör Istvánné
Hajós János
004. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Barta Istvánné
Jaksa Dénesné
Sándor Béláné
Igaz Antalné
Horváth Attila
204. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kiss Attila
Bondár Éva
/
Szekeres László
Csáky Béláné
Gál Anna
304. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Nagy Piroska
*
Csáky Béla
Dr. Keszthelyi Magdolna
Kelemen Ernőné
Molnár .Hajnalka
404. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dr. Molnár Miklós
Bánfi Ferencné
Vigh Ferencné
Barta Éva
Almási Kornélné
005. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Balla józsefné
Kevei Józsefné
D r Rozsnyai Jenőné
Bondéné Sziráki Rózsa
Nagy Barbara

212. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Hudák Katalin
Szépfalusiné Dobronyai Zsuzsanna
Husi Judit
Husi Lászlóné
Takács Krisztina
312. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: D r Sonkolyos Zoltán
Baracsi Gyuláné
D r Solykolyosné B. Magdolna
Maróti Mária
Badics András
412. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Király Szilveszter
Limpek Józsefné
Böröcz Lajosné
Martonné Hódi Rozália
Gimesi Istvánné
512. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Papp Éva
Mogyorósi Zoltán
Ábrahám Szilvia
Palugyai Lilla
013. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Papp Ildikó Mária
Szeles Zita
Czirok Zoltán
Császár Ferenc
Ambrus Csilla
213. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Vámosiné Lele Erzsébet
Orencsák Antalné
Zádori Gyuláné
Nyolcas Erzsébet

Telekné Tóth Anna
313. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Ocskóné Szakái Györgyi
Borcsök Antalné
Hódi Jánosné
Czirok Katalin
Schacherer Frigyesné
413. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Csányi Lászlóné
Lantosné Lakner Gyöngyi
Dobó Éva
Csala Lászlóné
Zakar Péterné
513. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Dobó Attila
Fejes Róbertné
Mészáros István
Csala Andrea
Soósné Szekeres Enikő
014. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Lengyel Zoltán
Nyéki Tamás
Herczeg Zsófia
Furák András
Nagymihályné Gyuris Anna

Tagok:

R o s z k o s István

409. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Keresztesné Halász Katalin
Kis Lászlóné
Tóthné Gera Ágnes
Tonté Antal
Mészáros Sándor

Tagok:

Kiss G á b o r

Somogyi Gábor
Kerti Sándorné
Móra Mihályné
Kékes Szabó Kálmán
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323. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Andrásy Zsuzsanna
Kovács Sándorné
Grezsa Gyuláné
Veres József
Kókai Andrea
423. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Reinhardt Katalin
Kossár Vilmos
Sziveri Istvánné
Tari Mihályné
Dóbé István
523. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Andrássy Mária
Varga Attiláné
Szili Éva
Fodor Tamásné
Csúz József
024. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Boldog Ferncné
Kiss Zoltánné
Dr. Bali Mihály
Zsiga Istvánné
Tóth Lászlóné
224. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Urbanovics Barnabásné
Török Józsefné
Kovács Tibor
Nagy Dorina
Balog Zoltán
324. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Túri Pálné
Tartóczkiné Kővágó Mária
Széli Andrásné
Csejtei Erzsébet
Nagy Tiborné
424. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Zámbori Ferencné
Csiszár Ferencné
Kain Mihály
Bárány Zoltán
Sárköziné Szeles Szilvia
524. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Kovács Tiborné
Kazi Antal
Freibureer László
Kocsis Attiláné
Veresné Süle Éva
624. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Csejtei Tímea
Zimacsek Anikó
Balog Zoltánné
Révész Gabriella
Révész István
724. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Rácz Lajos
M a r á c z i n é Rácz E r i k a
H o r v á t h Dániel

Dús Lajosné
Biténé Molnár Mária
025. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Tóth Zoltánné
Mogyorósi László
Török Mónika
Laczi lózsefné
Dávid Istvánné
225. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Jakus Gyöngyi
Berényi Csilla
Dohány Istvánné
Bánfi József
Kiss István
325. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Simon Imréné
Mócz Lászlóné
Ignácz Lajosné
Cs. Nagy Józsefné
Torma Józsefné
425. számú szavazatszámláló bizottság
Tagok: Gulyás István
Terhes Beatrix
Pakainé Bertók Katalin
Redencki Bernadett
Nagy Árpád
Folytatás a következő oldalon.
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Új politikai kultúrát hirdet Vásárhelyen

Lázár: Nem lesz még egy ilyen alkalom
A 21. században nem lehet választási
programot hirdetni úgy, hogy a fő cél
valakinek az eltávolítása - mondta
lapunknak adott interjújában Lázár
János. A vásárhelyi polgármester szerint az uniótól a következő néhány
évben lehet utoljára jelentős pénzt
kapni a fejlesztésekre. A pályázatok
sikere érdekében a konzervatív, a baloldali és a liberális oldal ötleteire,
tehetségére egyaránt számít.

Lázár János: Minden fájdalom és öröm, vita emléke bekerül egy épületbe, ahol
mindenki fölidézheti az elmúlt ötven évet
Fotó:
TésikAttila

- Egy hónappal a választások előtt
teljes erővel zajlik a kampány, röplap röplapot követ. Milyen érzéssel
búcsúzik a most véget érő ciklustól?
- Ez a város 2002 óta szemmel láthatóan gyarapodott, sok pályázati lehetőséggel tudtunk élni, beépítettünk öszszesen tízmilliárd forintot: utak készültek, intézményeket hoztunk létre,
erősödött a szociális háló, fejlődött az
infrastruktúra. Lelki értelemben is
változott Hódmezővásárhely. Ha a választási kampányok időszakát leszánjítjuk, a kiegyensúlyozott működés
jellemezte az önkormányzatot: a közgyűlésen korábban sohasem született
ennyi egyhangú döntés. Két fontos
szimbolikus vívmányt is említenék: a
tiszteletbeli polgári cím adományozását és az Emlékpont megnyitását. A
polgármesteri hivatal pedig ma inkább
egy szolgáltató vállalkozásra hasonlít,
amely azért dolgozik, hogy az ügyfelei
elégedettek legyenek. Fejlődtünk, ezt
jó érzés látni.
- Az Emlékpontnál tartott megnyitóbeszédében használta, és azóta is
használja ezt a kifejezést: új Hódmezővásárhely. Mitől új?
- Komolyan gondoltam azt, hogy a
huszadik századnak az Emlékpont
megnyitásával le kell zárulnia a város
életében. Minden fájdalom és öröm,
vita emléke bekerül egy épületbe, ahol
mindenki fölidézheti az elmúlt ötven
évet, hogy kilépve új fejezetet nyithasson az életében. Ezután ahhoz, hogy

növelni tudjuk a versenyképességet és
a foglalkoztatottak arányát, a helyi
közéletben össze kell fogni, és ehhez új
politikai kultúrára van szükség. Szeptember 5-én szeretném meghirdetni
erről szóló programomat. A város közéletét három meghatározó politikai
hagyomány formálja. A konzervatív-polgári vonulat a legerősebb, tizenhat éve érzékelteti itt a hatását, de sokszor dominált 1948 előtt is. El emellett egy haladó baloldali, szociáldemokrata hagyomány - Takács Ferencre gondolok, és azokra, akik a második
világháború után a város ügyeit vitték,
ide tartoznak a rendszerváltás előtti
reformerők is. Létezik egy érdekes értelmiségi-liberális attitűd is, a művészeti élet szervezőihez, kultúrapártfogókhoz kötődően. Galyasi Miklósra
gondolok például, aki a Sorbonne-t elvégezve hazajött, és megszervezte a város kulturális életét 1928 után. Kár
lenne, ha ezután is e három erő egymásnak feszülése határozná meg a város életét. A három hagyomány szintézisére van szükség, ha sikerül jó kompromisszumokat kötni, tettekre váltható az új várospolitika.
- Nemcsak a hagyományok, hanem
az emberek is szembenállnak. Hogyan éli meg azt, hogy konzervatív
beállítottságú
helyi
politikusok,
akikkel egy táborban volt, amikor
Rapcsák Andrást
felfüggesztették,
most az ellenfelei? Hamvas Ödönre,
Erdélyi Miklósra gondolok.
- Én ugyanazon a helyen maradtam,
és ezután is mindenki polgármestere
szeretnék lenni. Nem akarok pálcát
törni
hatvan-egynéhány éves emberek fölött.
- Erre nem is kérnénk. De nem sajnálja, hogy így alakult ?
- Sajnálom, de ők, azt hiszem, nem
értették meg, hogy az idő nem állt meg
2000-ben, és én valami újat szeretnék
csinálni. Nem arról szól már a történet, amiről régebben.

SZEPTEMBERBEN INDULÓ
OKJ-S SZAKKÉPZÉSEK SZEGEDEN:

NAGY NYÁRI VASAR
A C0NTEXT ÜZLETEKBEN

| AJÁNLATUNKBÓL!

ŐSZI ÁRUKÉSZLET!

• villanyszerelő

TUNÉZIA

• gázvezeték- és -készülékszerelő

15., 19., 22., 26. - 7 é |
3*, fp már 49 900 Ft/főtöl

DJERBA

ÜZLETEINK:

• zöldkártya-vizsgára felkészítő tanfolyam.

Szeged, Teréz u. 3., Kossuth L. sgt. 72., Fekete sas u. 28.,
Somogyi u. 15., Mars tér, Anna-csarnok
Hódmezővásárhely: Andrássy út 9.

62/466-917

Személyesen: 6725 SZEGED, Kálvária sgt. 87, bejárat a Textilgyári út
felől a HONDA Szalonnal szemben.
SZT A V Felnőttképző Zrt. Szegedi Regionális

használtruha-üzlet
Szeged,
Tisza Lajos krt. 53.
(a volt Babybell helyén)

EGYIPTOM

- szept.
15., 19., 22., 26. — 7 éj
| 4*, all. már 62 900 Ft/f ötöl

Fűtéstechnikai
szaktanácsadóértékesítő

(repülőtéri illeték, vízumdíj, BBP)

• ipari- és k e r e s k e d e l m i h ű t ő g é p - s z e r e l ő O K J - s képzés

Jelentkezés telefonon: 20/9-444-373,

- szept. 12., -

Áraink a járulékos költségeket

Távoktatásban:

(kedd)
Exkluzív angol

már 59 900 Ft/főtb'l

3*

• járműklíma-szerelő

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

- szept. 12.,

19., 2 6 . - 7 éj

' kisteljesítményűklíma-szerelő

2 0 % e n g e d m é n n y e l a d u n k . Most é r d e m e s vásárolni!

d&á oWaMt.

• szellőző- és klímaberendezés-szerelő

ELEKTROMOS SZAKÁGAKBAN

Egyes I0Y-R0BS0N márkás öltönyöket 1 5 % - k a l ,
minden IILLERBECK ágyat, Bio „Matracot" ás ágyneműt

Folytatás ai

2 0 0 6 . szeptember 5-én

Jelentkezés leltétele: közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettség

engedménnyel adunk.

tours

SZEPTEMBERI

ÉPÍTÉSZ, M É L Y É P Í T Ő É P Ü L E T G É P É S Z

10-50%

BAKOS A N D R Á S

• ipari- és k e r e s k e d e l m i h ű t ő g é p - s z e r e l ő

• MŰSZAKI ELLENŐR

MINDEN ÁRUT aug. 31.-szept. 15-ig

kartago

-Miről szól?
- Arról, hogy soha vissza nem térő
alkalom előtt áll az ország és a város.
Tudjuk, hogy 2015 után az unió átalakul, most van még lehetőség arra,
hogy nagyobb pénzt kapjunk a fejlesztéseinkre, össze kell fogni ahhoz, hogy
minél eredményesebbek
legyünk.
Amikor 1999-ben felfüggesztették
Rapcsák Andrást, és dúlt a háború, a
város a Széchenyi-terv legzsírosabb falatjairól maradt le, a legnagyobb fejlesztési forrásokról. Nem engedhetjük
meg magunknak, hogy ez még egyszer
megtörténjen. Vicc, hogy ma, a 21.
században lehet olyan választási programot hirdetni, hogy a fő cél Lázár János eltávolítása. Már elnézést, de én
vagyok a városnak az országgyűlési
képviselője. Azt gondolják, hogy ha elveszítem a választást, akkor a rám szavazó tizenháromezer választó elfelejthető? Aki október elseje után megnyeri itt a választásokat, annak kompromisszumokat kell kötnie. Félreértés
ne essék: nem muszáj szeretni engem,
és nekem sem kell szeretnem a velem
szemben állót, de mindenkinek a tudására, fölkészültségére szükség lesz.
Ez az új ebben a világban.
- Az augusztus 20-i budapesti vihar után ön mondta el az ellenzék álláspontját. Az országos
politikai
munka hogyan hozható összhangba a
vásárhelyi polgármesterséggel ?
- Rangsorolni kell a feladatokat, és a
rangsor úgy kezdődik, hogy a város az
első. Ezt elfogadták a frakciómban is,
ahol több dologban is ékítenek rám, a
honvédelmi és rendészeti bizottság elnöki tisztségét is így vállaltam el. Az
így szerzett kapcsolataim hasznosak a
polgármesteri munkámhoz is. Nemcsak az ellenzék álláspontját kell képviselni, hanem kapcsolatot kell tartani
kormánytagokkal is, most kezdődik a
rendőrség átalakítása. Én ebben a
munkámban is az ésszerű kompromisszumok híve vagyok.

KARTAGO TOURS
PLUSSZKft. •

.

Szeged, Oroszlán u. 1. |
Tel.: 62/471-066
Fax: 62/426-005

szeged@kartagoplussz.hu

Iroda

054893131

munkatársat szakkereskedelemben
szerzett gyakorlattal
SZEGEDI munkahelyre (elveszünk.
Jelentkezés munkabérigény megjelölésével
az alábbi elérhetőségeken:

tax: 23-372-768,
e-mail: hodil@megatherm.hu,
Megatherm Kft.,
2030 Érd, Bajcsy-Zs. üt 135.,

| wmwtoulportmnj
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Kisebbségi választást lebonyolító (801. számú) szavazatszámláló bizottság:
Tagok: Bugyi Eiemérné,Tóth János, Banda Menyhért, Izsó Istvánné, Farkas Józsefné
Tartalék szavazatszámláló bizottsági tagok:

Almási Krisztiin
Antal Istvánné
Antal Márton
Antal Péter
Apró Adrián
Aradi Mariann
Augusz Lászlóné
Bacsa Krisztina
Bakaics Józsefné
Balogh Álbert Magda
Balogh Irén
Balogh László
Baloghné Albert Magdolna
Barna Ferencné
Baróti András
Benéné Simon Edit
Bernáth Endréné
Bernáth Gáspárné
Bozsó Józsefné
Braun Andrea
Bus Gizella

Csányi Istvánné
Csenkei Eleonóra
Czegezi Zita
Daka Lajosné
Daróczi László
Dékány Dóra
Dencs Szilvia
Dobó Éva Piroska
Dohány Tímea
Dr. Für József
Duna Jánosné
Dusa Rozália
Éri Károlyné
Farkas Pálné
Gál Katalin
Gönciné Hudák Etelka
Gregus Zoltánné
Győri Farkas Anna
Gyeviki Dóra
Gyeviki Henrietta
Gyöngyösi István

Győri Farkas Zsuzsa
Hannus Márton
Harsányi Sándorné
Horváth Tamás
Jalsoviczky László
Jeszenszky Krisztina
Jobbáné Szabó Enikő
Jójárt Éva
Judik Péter
Kőszeginé Szabó Éva
Kafka Mária
Kalmárné Csikós Angéla
Kárpáti Lajos
Kasper Pál
KibédinéValó Rózsa
Király Ferencné
Kis István
Kiss Zsófia
Kormányos Béláné
Körösi Tiborné
Kószó Edina

Kovács Józsefné
Kuczik István
Kulcsár Lászlóné
Kwayserné Kurai Klára
Láng Péter
Lupseáné Ádám Éva
Majorcsik Anett
Makra Zsuzsanna
Masa Tamás
Miskolcziné Radics Katalin
Miszlai Irén
Mokány Orsolya
Nadobán Edit
Nagy Józsefné
Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
Nagymihály Gábor
Nátly Dezsőné
Ohm Károly
Ökrös Krisztina
Ökrös László

Oláh Gyula
Papdiné Csáki Mária
Papp Erzsébet
Papp Jánosné
Patik Ferencné
Pesti Ferenc
Puskásné Gecse Gyöngyi
Rácz Ágnes
Rokolya Szonja
Sajti Valéria
Sándor Gábor
Soós Istvánné
Sümegi István
Sütő Péter
Szabó Éva
Szabó Zoltán
Szacsvai Gábor
Szakái Nikolett
Szegvári Józsefné
Szekeres László
Szelják Katalin

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda és a helyi választási iroda vezetője:
Dr. Mózes Ervin jegyző
A választási irodák címe: 6720 Szeged, Kiss Ernő u. 3.,
a választás napján: 6724 Szeged, Huszár u. I.

Szilágyi Zsuzsanna
Szőke Barnabás
Szolnoki Ferenc
Szolnoki Ferencné
Takács Marcel
Tápai Józsefné
Terhes István
Tolnai Istvánné
Tornyai Anikó
Tornyai Beáta
Tóth Andrea
Tóth Jánoné
Tóth József
Tóth Sándorné
T ó t h Szilvia
Varga Ágnes
Varga Lajosné
Vaskó Éva
Veszelovszki Ferenc
Zsótér József

264

ban írta meg önéletrajzi regényét; a Pokolbéli víg napjaim révén ismert és népszerű ember lett. Lakott Firenzében,
Máltán, Torontóban - ahol nemrég parkot neveztek el róla - , majd 1988-ban
hazatelepült, és végre itthon maradhatott. 1991-ben megkapta a Magyar Köztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendjét, 1994-ben a Kossuth-díjat,
2002-ben pedig a Magyar Köztársaság
Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal
kitüntetést. Mégis nekünk volt nagyobb
kitüntetés, hogy hazajött, és a magyar
irodalom gazdagabb lett egy izgalmas
egyéniséggel, akinek a munkássága révén a literatúra azokra is hatott, akik
alig olvasnak. A régi, nagy klasszikusok
szoktak hatni így.
Nem szerepelt gyakran a közéletben, és
pontosan lehetett tudni, hogy a liberálisokhoz áll a legközelebb, mégis azon kevesek közé tartozott, akiket jobb- és baloldali politikusok egyaránt tiszteltek. Ez
most is látszott, amikor mind a négy parlamenti párt részvétet nyilvánított. Pénteken délután ment el, a hírt szombaton
reggel közölte a felesége, és aznap délelőtt
a Kossuth rádióban véletlenül épp most
ismételték meg azt a régebbi kabarét,
amelyben Éles István parodizálta a költőt. A műsor után a csatorna elnézést
kért a kegyeletsértés miatt, hiába: az Index vasárnap már az agyagba döngölte a
rádiót. De eközben ugyanitt fórum indult
a halálhír kapcsán, és ide aztán azok is
fölírtak, akik a jelek szerint gyűlölték a
költőt, fölemlegetve zsidóságát...
Amúgy szép volt a vasárnap délelőtt. Láttam egy magányos bárányfelhőt, és az jutott eszembe, hogy ezt a hamisítatlan magyar vircsaftot ennyire magasról, ilyen derűsen, mosolyogva csak ő tudta nézni, és
mintha ez a derű most is itt lebegne fölöttünk.
Egy apró, légies bárányfelhő.

EGÉSZSÉGES DÉLUTÁN „A NAPFÉNY

KEDD,

2006. SZEPTEMBER 5.

Négy színházi kislány

Kilencvenhat éves korában elhunyt Faludy György költő, műfordító, a magyar
irodalom doyenje, a két világháború közti költőnemzedék utolsó képviselője. Temetése szeptember 9-én, 16 órakor lesz Budapesten, a Fiumei úti sírkertben.

Faludy 1910. szeptember 22-én született
fővárosi polgári családban, a fasori evangélikus gimnáziumban tanult, majd Bécsben, Berlinben, Grazban. Villon-átköltéseit 1934-től közölte a Magyar Hírlap, majd
előbb saját pénzéből jelentette meg a kötetet, amely azóta vagy negyven kiadásban
látott napvilágot. A költő 1938-ban elhagyta Magyarországot, könyvét később a
nyilasok elégették, húgát meggyilkolták.
Franciaországba menekült, majd Algérián
át az Amerikai Egyesült Államokba, az
amerikai hadseregbe is beállt. A háború
után hazatért, és még megjelenhetett új
verseskötete, de aztán kiderült: az új hatalom is ellenségének tekinti. Megjárta az
Andrássy út 60.-at, Recsket, a forradalom
után megint Nyugatra menekült. London-
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Anna, Csenge, Mimi, Fili - szegedi színészgyerekek

Faludy György
nem tudott eljönni
Faludy
György
mégsem
jött
szombaton Szegedre. Hiába írta
meg az újság,
hogy az Alexandra Könyváruházban
délután
négytől dedikálja
a könyveit. Nem
jöhetett.
Pedig
mindig szívesen
utazott ide, ahol
az egyetemen tanuló fiatal irodalmárok támogatására díjat
alapított. A nyár elején is itt járt: egy írónő,
Bódis Kriszta most az akkori találkozást idézte fel egy internetes újságban, amikor a halálhír után megkérdezték. „Különös volt a kiszolgáltatottsága, az, hogy már nem lát, nem
hall, alig tud járni és mégis, amikor megfogtam a kezét, nem volt kiszolgáltatott ember.
Igazi szépség társult a törékenységéhez, azt
éreztem, hogy belül ő nagyon is erős." Kilencvenhat éves volt, mégis, úgy ért véget ez a
hosszú és izgalmas élet-mű, mint amikor egy
békebelien szép zene szól egy régi magnóból,
és valaki ollóval elvágja a szalagot.
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Borovics Tamás, Gömöri Krisztián,
Pataki Ferenc és Kiszely Zoltán legalább két dologban hasonlítanak
egymásra: szegedi színművészek, és
mindannyiuk első gyermeke kislány. Ráadásul hasonló korúak, s
egyformán otthonosan mozognak a
színházban.
- Lányos apák rút rémét látod - kiáltotta kórusban négy színész a Szegedi
Nemzeti Színház Szindbád című zenés mesejátékában. Borovics Tamás,
Gömöri Krisztián, Pataki Ferenc és
Kiszely Zoltán könnyen képes volt
teljes mértékben beleélni magát a
szerepbe, hiszen mindannyian lányos apukák.

A legfiatalabb
A négy színész kislány közül a legfiatalabb Borovics Anna, szeptember
6-án lesz 22 hónapos. Édesapja Tamás és édesanyja Zsuzsa a szegedi
színház művészei. Nagyon várták a
pici lány születését. - A világ legjobb
gyereke, egy kis tündér!.És a korához
képest rendkívül sokat tud - így a
büszke apa, Borovics Tamás. A legnehezebb időszak a szülők életében az
volt, amikor másfél év után az anyuka visszament dolgozni. Varga T. Zsuzsa a Liliomfiban játszott a nyáron, és
az első próbák idején sírva hagyta otthon Annát. Ma már gördülékenyebb
az elválás, hiszen a kis Borovics csemetére egy kilenc gyermekes édesanya, vagyis rutinos bébicsősz vigyáz.

Apa, a krampusz
Nem minden gyerek mondhatja el
ihagáról, hogy szülei egész estés Mikulás-műsorlétrehozói, szereplői. Immár hat éve. Gömöri Csenge hároméves, most megy oviba, apu színész,
anyu szabadidejében meséket ír. Nem
is akármilyeneket. Amikor közeleg a
december, Csilla egy komplett Mikulás-műsort komponál, amiben a család tagjai aktívan részt vesznek. A Mi-

Borovics Anna, Kiszely Zsófi, Gömöri Csenge, Pataki Noémi a színház
előtt
Fotó: Frank Yvette
kulás Borovics Tamás, aki egyébként
Csenge keresztapja, a krampusz pedig
édesapja, Gömöri Krisztián. Csengét
persze már nem olyan könnyű mesébe ringatni. - Tavaly, miután Csenge
is megnézte a Mikulás-napi műsorunkat, az előadás után megkérdeztem
tőle: Na? Találkoztál a Mikulással? így
válaszolt: Apa! De hát te is ptt voltál! mondta a színész.

A Mimi ellátó vállalat
Pataki Noémi is rendkívül szerencsés, őt nemcsak édesapja és édesanyja rajongja körül a nap huszonnégy órájában, hanem nővére Eszter
és bátyja Dani is. Ezért is nevezik
magukat Mimi ellátó vállalatnak.
Noémi szintén hároméves és egy hete már ő is ovis. Amikor csak lehet,
édesanyja beviszi a színházi próbákra
és előadásokra, a Liliomfit kétszer is
végignézte, de látta már a Szindbádot
és a Hegedűs a háztetőn című musicalt is. Általában nyugodtan és ámulattal figyeli a színészek és főképp
édesapja játékát. Persze előfordulnak
kivételek, jegyzi meg Pataki Ferenc: -

Tavaly a Hegedűs a háztetőnt játszottuk és amikor megjelent Tevje szerepében Gregor József, Noémi a nézőtéren a nagy csend kellős közepén felkiáltott: Jóska bácsi!

Művészbejáró, lift, színpad
Kiszely Zsófi Lilit Filinek becézi édesanyja Merényi Nicolette magánénekesnő és édesapja Kiszely Zoltán
színművész. - Fili kétéves, első színházi élménye négy hónapos korában
volt. Amikor édesanyja behozta a
Csárdáskirálynő fináléjára, tátott
szájjal leste mi történik a színpadon
- mesélte Kiszely Zoltán. A kislány
rendkívül eleven, amikor szüleivel a
színház felé közeledik, már húzza
őket a művészbejáróhoz, amint beértek, otthonosan megy a lifthez, onnan pedig a színpadhoz, de a fodrászműhelyben is mindig érdeklődően
szemlélődik.
A négy színész együtt játszik a
Szindbádban. Az öltözőben gyakran
szóba kerül közöttük: otthon várnak
rájuk a pici lányok.
GY.N.
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Szegedre érkezik a Groupama
Sport- és Egészségnap-sorozat
A Groupama Biztosító az egészséges és biztonságos életmód, valamint a sport támogatásán keresztül, az ún. „zöld program" kialakításával kíván példát mutatni. Ennek szellemében valósul meg a
Groupama Sport- és Egészségnap-sorozat, amely szeptember 10-én Szeged városába érkezik.
A Széchenyi téren 13.00-17.00 óra között megrendezésre kerülő esemény célja az aktív életmód
népszerűsítése különböző szabadidős vetélkedőkön és családi programokon keresztül. A „zöld biztosító" május elején útjára indult országos rendezvénysorozatának szegedi állomása sorrendben a
negyedik. Az esemény fővédnöke Mezei Richárd. Szeged városának sportigazgatója, aki elmondta: ..Mint élsportoló és sportigazgató, hivatásomnak és feladatomnak tartom a lakosság egészséges életmódra való ösztönzését. A Groupama rendezvénye ezt a célt valósítja meg. ezért örömmel
vállaltam el az esemény fövédnöksógét."
A szegedi Groupama Sport- ós
Egészségnapon változatos kerékpáros programok (ügyességi, lassúsági, kiszorító, utolsó kiálló és
egyéb, értékes díjazású vetélkedők),
valamint sportbemutatók (kerékpáros
triál, görgő, grundbirkózás, kézilabda
és alpinista bemutatók) várják a családokat. A „Te Sulid a nyerő?" felhívás keretében a legtöbb diákot mozgósító iskola értékes sportszervásárlási utalvánnyal, a 3 korcsoportban
meghirdetett „Menjünk bringázni" |
•
című gyermekrajzpályázat közönségnyertesei pedig egy-egy mountain bike kerékpárral lehetnek
gazdagabbak. Fodor Zoltán, a Groupama Biztosító szegedi régiójának igazgatója - aki maga is aktívan sportol - a további programokat részletezve elmondta, hogy a részt vevők kipróbálhatják az egészségsátrat is, ahol vérnyomás-, pulzus- és testzsírméréssel tájékozódhatnak fittségükről. A szülőket
életmód-tanácsadással, vezetéstechnikai szimulációval. BizTOTOsítóval és egyéb nyereményjátékokkal várják. A látogatók találkozhatnak a Szolnoki Életjel Mentőcsoport Bleki és Adonisz
kutyával jelen lévő tagjaival, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség játékosaival is.

A biztosító szegedi kirendeltsége 1992 óta van jelen a város életében, és jelenleg 16 üzletkötő várja
az ügyfeleket a Kossuth L. sgt. 72/B alatti irodában. Állandó jelenlétükkel ismertségük és elismertségük évről évre növekvő tendenciát mutat, az ügyfelek egyre nagyobb része tekinti üzletkötőjét
személyes pénzügyi tanácsadójának, akihez bátran és bizalommal fordulhat a legkedvezőbb
megoldások közös megtalálásáért. A Groupama Sport- és Egészségnap szegedi állomása után
Győr városa (szeptember 24.) zárja a mozgalmas időtöltést kínáló rendezvénysorozatot.

50% percdíj kedvezmény
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Segítünk a Presztízs díjas
pályázatok megírásában

Fűszerpaprika, több pénzért

Egy héttel ezelőtt jelent meg a
Lapcom Kft. Délmagyarország
Kiadó pályázati felhívása a
2006-os Presztízs Dijakra. Kiadónk idén pályázati tanácsadással is segíti az érdeklődőket, az anyag összeállításában a Step&Vals Kft. vállalta a
közreműködést.
Hiába tartalmazza a pályázati űrlap a kérdéseket, aki még
sosem állított össze cégével,
vállalkozásával kapcsolatban
anyagot, az nehézségekkel
szembesülhet - m o n d t a Katona Ildikó, a Step&Vals Kft.
cégvezetője.
A
társaság
ugyanis idén - a Presztízs Díjat alapító Délmagyarország
Kiadó ötleteként - tanácsadással segíti azokat az érdeklődőket, akik szeretnének
nevezni, de elbizonytalanodtak, vajon képesek-e válaszolni a kérdésekre. Ez azonb a n n e m jelenti azt, hogy
meg is írják a pályázatot a jelentkező helyett.
A pályázatírásnak van egy
technikája, bele lehet jönni,
hiszen általában a legelsőt a
legnehezebb elkészíteni
folytatta a g o n d o l a t m e n e t e t
Katona Ildikó. Az a tapasztalat, hogy a kisvállalkozásoknak általában nincs idejük
önmagukról nívós b e m u t a t kozó anyagot készíteni. Ezért
munkatársaival együtt mindenkit
arra
ösztönöznek,
hogy pályázzanak, és ha
mégsem nyernek, akkor is
értékes az a d o k u m e n t u m ,
amit összeállítottak. A későbbiekben, más pályázatok elkészítésekor
sorvezetőként
lehet használni.
A cég belső fejlődésének is
jót tesz egy pályázati anyag

elkészítése, mert aki írja,
óhatatlanul
önértékelésen,
önvizsgálaton esik át, vagyis
önauditot készít. Akárcsak
egy sportolónál, akire jellemző, hogy a versenyre való felkészülés időszakában
nagyobb belső változásokon
esik át, m i n t h a n e m indulna
el a megmérettetésen. Sok
vállalkozásnál
kiderül
m o n d t a a cégvezető - , hogy
fejlődéséről szép ívet tud felvázolni, de hiányoznak belőle a mérföldkövek. Nincs
honlapja, hiányos az archívuma, amely a cég fejlődését
d o k u m e n t á l h a t n á , mert elvesztek a fényképek, a referenciák, n e m emlékeznek az
évszámokra.
Még egy családi vállalkozást is vissza kell t u d n i vezetni az alapokra, hiszen
már a rendszerváltás óta amikor a legtöbb céget "alapították - is t ö b b mint másfél
évtized
telt
el. A
Step&Vals-nak az a tapasztalata, hogy most érkezik el a
vállalkozások életében az az
időszak, amikor egy fiatalabb generációnak kell átadni a tevékenységet, vagy a
profilok között kell rendet
rakni, és bizonyos tevékenységeket a m e n e d z s m e n t r e
bízni. Ezen kérdéseket is
tisztázni lehet egy-egy pályázat elkészítésekor. Valamint
arra is „rá lehet kényszeríteni" a pályázókat, hogy egy
víziót, küldetést vázoljanak
fel arról, milyen jövőt képzelnek el a vállalkozásuk számára. „Mi is a dolgunk a világban?" - ezt a kérdést is fel
kell t u d n i t e n n i Katona Ildikó szerint, aki arra biztatja a
vállalkozókat, pályázzanak a
Délmagyarország
Presztízs
Díjra.
f. k.

D E L M A G Y A R O R S Z A G

PRESZTÍZS DÍJ
un vásáron
már faarkácsáfuházban
otthoni munkákhoz
kelléket?

Véleményközeiben
A Pannon véleményalkotó SMS-rovata

Írja meg heti kérdésünkre
válaszát SMS-ben a

06-20/554-2444-es

telefonszámra!
A hét kérdése:

Ön szeptember elseje után
kevesebbet fog telefonálni?

Várjuk olvasóink SMS-szavazatait!
Küldjenek frappáns választ vagy egy egyszerű
igent, nemet a kérdésre! A legjobb válaszokat
megjelentetjük! Szívesen vesszük, ha kérdést

22%

is javasolnak, miről tudjuk meg a köz véleményét?

nem

pannon

Szegeden és környékén vannak olyan, kisebb fűszerpaprika-feldolgozó cégek, melyek
kizárólag saját termelésű, termettetésű paprikát használnak. A vevők: főleg halászcsárdák, kisebb húsipari cégek, amelyek több pénzt is
hajlandóak fizetni a magyar
paprikáért, mintha import is
kerülne bele.
Hódi Imréné egyéni vállalkozó
és családja mintegy négy hektáron termeszt fűszerpaprikát.
- V a n paprikánk édes is, erős is,
különlegesen magas festéktartalmú. Szentmihályon és Budapesten szerezhető be, egy
helyen - mondta a cég képviseletében Magyar Attila a hét végi, Klauzál téri fűszerpaprika-rendezvényen. Az idei termés nyers paprikában 80 mázsa körül várható, ez 10-12 mázsa őrölt paprikát eredményez,
de ha sokáig jó lesz az idő, ennek akár a duplája is összejöhet. A bevétel? - Nem vagyunk
olcsók, mert a paprikánk sem
mindennapi: 1800-2000 forint
az őrlemény kilója - mondja.
Nem foglalkoztatnak senkit,
saját maguk termelik és dolgozzák föl a fűszerpaprikát,
családi összefogással. A költségek? Hektáronként 50-80 ezer
forint a föld beművelése, aztán
jön a locsolás, permetezés...
Uniós támogatásokat sajnos
nem
tudnak
fölhasználni,
„mert azokat nem ilyen kis cégeknek találták ki" - halljuk.
Hallottak a Fűszerpaprika Ku-

Paprikaszüret

Zákányszék

határában

tató-fejlesztő Kht.
szegedi
szakemberei által kifejlesztett
új fajtákról, a hideghajtatásos
fóliaházas termeléstechnológiáról, és látnak benne fantáziát.
Gondolkoznak is azon: kipróbálják az új fajtákat, először
szabadföldön - aztán kiderül,
hogyan tovább.
Az újszentiváni Szögi Zoltán
szintén egyéni vállalkozásban
termeli, őrli a fűszerpaprikát,
már jó tizenöt éve. Előtte a húsiparban dolgozott, így került
kapcsolatba a paprikával. Először a hentesség volt a főállása,
a paprikázást másodállásban
csinálta - utána fordult a sorrend. lelenleg csak paprikázik.
De már második éve rosszul
alakulnak a dolgok: a költségeket csak a hektáronkénti mint-

foto: gyenes kalman

egy százmázsás termés fedezné, az időjárás eddigi alakulása
alapján azonban úgy véli, jó, ha
50-60 mázsát le tudnak szedni
egy hektárról. Még egy rossz
évet már aligha bírnának ki, de
az ember olyan, hogy sosem
adja föl - mondja a vállalkozó,
aki szintén jelen volt a paprikanapokon. Mit szól az új fajtákhoz, az új termesztéstechnológiához? Nem igazán hisz benne, szerinte annyit kellene rákölteni a fóliaházas módszerre,
hogy aligha térülne meg. Egy
hagyományos, magas festéktartalmú szegedi, s egy szintén
hagyományos, bőtermő szentmihályi fajtát alkalmaz.
Miért éri meg a röszkei - a
Klauzál téri paprikarendezvényen ugyancsak részt vevő -

Paprika Molnár Kft.-nek fajtaés technológiaváltásban gondolkodni? - Nagyon sok halászcsárda, étterem, kis húsfeldolgozó cég hajlandó megfizetni a
magasabb árat az őrölt paprikáért, ha tudja: minden kétséget kizáróan, teljes mértékben
magyar paprikából készült mondja Molnár Albert ügyvezető. - A kutatók szerint nem
lesz magas a költség, és már akkor, nyár elején is elő lehet jönni új, friss fűszerpaprikával,
amikor a tavalyi már mindenhol elfogyott, s csak importból
lehetne fedezni - teszi hozzá.
Ezt a piaci lehetőséget kár lenne figyelmen kívül hagyni - ha
ők nem hasznosítanák, akkor
hasznosítaná más.
f. c s .

FÖLDSZINTI I N G A T L A N I R O D Á T NYITOTT A L I M I T

Minden tizedik internetező benéz
Jelentős változás a tizenhat
éve alapított LIMIT Tanácsadó és Vagyonértékelő Kft.
történetében, hogy nemrég
utcára nyíló ingatlanirodát nyitott. A Délmagyarország Presztízs Díjával
2005-ben elismert középvállalkozás vezetője újabb,
ugrásszerű fejlődésről számolhat be.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Bozsó Miklós ügyvezető igazgató szerint jókor, jó időben
nyílt m e g a LIMIT Tanácsadó
és Vagyonértékelő Kft. ú j ingatlanirodája a József Attila
sugárút elején. Abban az
é p ü l e t b e n , amelynek emeleti helyiségeiben fogadták kor á b b a n összes ügyfelüket.
Azért gondolja úgy, hogy jókor és jó időben bővítettek,
mert összefüggést látnak az
internetező és a személye-

sen is hozzájuk betérő ügyfelek
száma
között.
Míg
ugyanis k o r á b b a n havonta
2-3 ezren keresték fel h o n lapjukat, augusztus végére
m á r elhagyták a 7500-as látogatói számot, ami azt jelenti, hogy m i n d e n tizedik
internetező személyes ügyfelükké válik.
Ennyi
érdeklődőt
már
n e m lehetett az e m e l e t e n
kiszolgálni magyarázta
Bozsó Miklós. Most a LIMIT
tizennyolc m u n k a t á r s a
a
140 n é g y z e t m é t e r e s földszinti, b a n k s z e r ű e n kialakított i r o d á b a n foglalkozik az
ügyfelekkel: itt egy helyben
lehet intézni a közvetítést,
az értékelést, a hitelfelvételt
és lehet aláírni a szerződést
az ügyvéd k ö z r e m ű k ö d é s é vel. Az emeleti i r o d á k b a n
m á r csak a cég- és a gazdasági vezetés, valamint a vállalati vagyonértékelők dolgoznak.
A cégvezető elmondta, a lakossági ügyfélkör bővülésé-

nek köszönhető, hogy míg
2005-ben 150 millió forintos
árbevételt értek el, idén már

az első félévben túljutottak a
bűvös 100 millió forintos értéken.

Ingatlanközvetítés, értékbecslés,
hitelügyintézés egy helyen
- az ÖN KÉNYELMÉÉRT!

62/551-651, 30/9 400-400

WW.Iimít.hü
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NVT - EDDIG TOBB M I N T 5 0 MILLIÁRD FORINT T A M O G A T A S

A pályázat: eszköz
Az uniós és hazai pályázati rendszer jó
kihasználásával magasabb jövedelmezhetőség érhető el. így aztán a pályázati
lehetőségek ismerete elősegítheti a helyi
gazdaság fejlődését. Többek között ezeknek a jól hasznosítható információknak
az összegyűjtésére, A Nemzeti vidékfejlesztési terv intézkedéseinek megismertetésére vállalkozik lapunk új, Napfényes
Csongrád - Fejlődő vidék című médiakampánya.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kormányzati vidékfejlesztési politika
célja a vidéki térségekben élő emberek
életminőségének javítása, a vidéki tér-

Milliárdok
gazdálkodóknak
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ez év július közepéig NVT-támogatásokra különböző jogcímcsoportonként az
alábbi összegeket fizette ki a gazdálkodóknak: agrár-környezetgazdálkodási támogatásként mintegy 43,239 milliárd forintot;
a kedvezőtlen adottságú területek gazdálkodóit segítendő 2,020 milliárd forintot;
a mezőgazdasági területek erdősítésének
támogatására, hozzávetőlegesen 3,018
milliárd forintot. A félig önellátó gazdaságok
átalakításához eddig adott dotáció 337,4
millió forint volt; míg a termelői csoportok
működésének finanszírozására idáig 2,378
milliárd forint támogatást adott a gazdálkodóknak az MVH. Az uniós standardoknak való megfelelés segítésére 382,4
millió forintot költöttek július közepéig. így
az MVH eddig összesen 51,376 milliárd
forintot utalt át a gazdálkodóknak az NVT
források terhére.

KERESKEDELMI ES IDEGENFORGALMI

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

ÖSZ1

OKJ-S

KÉPZÉSI

KÍNÁLATUNK:
• Idegenvezető
• Idegenforgalmi
menedzser
• Idegenforgalmi
ügyintéző
• Irodavezető
• Vendéglátó vállalkozó
Mixer,
• Kereskedő vállalkozó
• ABC-eladó,
Konfekcióeladó
• Pénztárgcpkezelő
• Kereskedelmi
menedzser
• Marketingmenedzser,
Marketingügyintéző
• Ékszerbecsüs
• Drogériái kereskedő

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

ségek további lemaradásának megakadályozása, felzárkózásuk esélyeinek biztosítása. Ezt szolgálja a Nemzeti vidékfejlesztési terv (NVT), amely az Európai
Mezőgazdasági Orientációs é s Garancia
Alap (EMOGA) Garanciarészleg intézkedéseit foglalja egységes keretbe, é s egyben ez a garanciarészleg forrásaiból finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések hazai végrehajtásának rendszere is.
Eddig a Mezőgazdasági é s Vidékfejlesztési Hivatal több mint 50 milliárd forint
támogatást fizetett ki a gazdálkodóknak
az NVT forrásokból.
Az NVT kijelöli a vidéki térségek fenntartható fejlődését szolgáló célokat, prioritásokat, valamint tartalmazza az egyes
intézkedések céljait, az intézkedések keretében támogatható tevékenységeket, a
támogatás igénybe vételének feltételeit é s
végrehajtásának részletes szabályait is.
Az NVT intézkedései elsősorban a
környezeti kihívásokra adnak választ
(agrár-környezetgazdálkodás,
kedvezőtlen adottságú területek támogatása,
az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti é s higiéniai követelményeinek
való megfelelés elősegítése, m e z ő g a z dasági területek erdősítése), illetve közreműködést tesznek lehetővé a társadalmi átalakulás okozta gazdasági é s
társadalmi n e h é z s é g e k e n y h í t é s é b e n
(termelői csoportok létrehozásának támogatása, szerkezetátalakítás alatt álló
félig önellátó gazdaságok támogatása,
korai nyugdíjazás).
Az NVT horizontálisan a z ország
e g é s z területére alkalmazandó, a z o n o s
feltételekkel. Ez alól kivételt k é p e z n e k
a következő t á m o g a t á s o k : az ú g y n e v e zett zonális agrár-környezetgazdálkodási célprogramok továbbá a k o m p e n zációs támogatások a kedvezőtlen
adottságú
területeken
gazdálkodók
számára, a rendeletileg külön kijelölt
területeken.

^
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Energiafű
és bioüzemanyag

Angol használtruha-üzletünkben

Az energiafű jól hasznosítható a fűtött
fóliákból, üvegházakból álló kertészetekben. De nem csak ez az egyetlen lehetőség kínálkozik a megújuló energiatermelésre. Például Magyarországon 3-4
millió tonna gabonából lehetne bioetanolt
előállítani.
A Nemzeti vidékfejlesztési terv keretében
eddig is kínálkozott lehetőség a megújuló
energiaforrások - elsősorban saját célú felhasználására - tudtuk meg Gőgös Zoltántól, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárától. E lehetőséggel kevesen éltek. De például a kertészeti ágazatban többen is érdeklődtek az
energiafű hasznosításáról. Az energiafüvet
„mellékesen" meg lehet termelni, és az
általa adott energia jól hasznosítható a
különböző technológiai folyamatokban.
A jövő évtől - az unió új költségvetési időszakának kezdetétől - működik majd az
EU-ban az Egységes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), amely magában
foglalja az AV0R azaz az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, valamint az NVT
forrásait. így az elkövetkező években igen jelentős támogatási forráshoz - száz, sőt ezermilliárd forintos nagyságrendben mérhető
pénzösszegekhez - juthat a magyar mezőgazdaság. Ebből pedig támogatni lehet a
megújuló energiaforrások hasznosítását is.
Gőgös Zoltán emlékeztetett rá: Magyarország meghatározó bioüzemanyag előállító
állam lehet Európában. A koncepció lényege, hogy az európai piacon még néhány
évig hiány lehet bioüzemanyagokból. A statisztikai adatok szerint napjainkban az uniós
országok mintegy 800 ezer tonna bioetanolt
használnak fel évente. Az uniós célkitűzés
azonban az, hogy belátható időn belül, azaz
2015-re a felhasználás a többszörösére
nőjön.
Az FVM államtitkára szerint Magyarország
a megnövekedett uniós bioetanol-szükséglet mintegy 10 százalékát állíthatná elő. így
Magyarországon 3-4 millió tonna gabonából
lehetne bioetanolt előállítani. A bioüzemanyag-termelés fellendítéséhez a szükséges
alapanyag rendelkezésre áll. így számos
kistérségben lehetőség nyílik arra, hogy a
következő években helyi bioetanol-gyártó
üzemek létesüljenek, részben uniós források
felhasználásával. Ezek termelését azután
nagyobb feldolgozókban lehetne „továbbfinomítani". A kisebb üzemek létesítéséhez
maximum egymillió euró támogatás adható
- tájékoztatott Gőgös Zoltán. Magyarországon a bioetanol-termelés várhatóan
2008 végén kezdődhet meg.

KAMARAI HÍREK
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Az országgyűlés 2 0 0 6 . július 11-én elfogadta a vállalkozások teljes körét érintő adó- és pénzügyi jogszabály-módosításokat. A s

TELJES ŐSZI ÁRUKÉSZLET-CSERE
SZEPTEMBER 5-ÉN r KEDDEN.
Egyedi áras, extra minőségű
felnőtt- és gyermekruhák,
valamint CIPŐ!
SZEGED NAGYÁRUHÁZ PASSAGE SOR
Nyitva: h.-p.: 8.00-18.00, szo.: 9.00-13.00 óráig

Gyors segítség - alacsony kamattal!

KERESSE MEG ALMAI OTTHONÁT
mi pedig segítünk, ho;
pénze is legyen rá!
INGATLANLÍZING
INGATLANHITEL
C R E D I T - M A S T E R Kft. cib képviselet
6 7 2 1 S z e g e d , S a j k a xi. 1 2 .
TeL.: 6 2 / 5 4 0 - 1 Í O ,
2 0 / 9 2 - 0 4 - 0 8 2

Jfölcjijem/
Ha alkata eltér az átlagtól, de megjelenésére igényes,
szereti a különlegest, az egyedit, akkor várjuk!
Forgalmazott márkáink:

Via Appia, Gelco, Pioneer, Mona Lisa Extra
3 6 - 5 6 - o s méretig
Ü z l e t e i n k : Mylady

Lady

Kígyó
Moletti

u. 2. • TeL:
Újszeged,

450-680

Marostői

u. 4. • TeL:

432-738

I'RO ART Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
• 6 7 6 0 Kistelek, Ifjúság tér 4 . • O M : 2 0 0 7 1 8
• E-mail: pro-art@ihc.hu
Pro-Art Alapfokú

Művészetoktatási

Intézmény

Táncművészeti

FELVÉTELT HIRDET

társastánc; moderntánc

és néptánc

Iskola

|

tagozataira

BEIRATKOZÁS:
Szeged: Alsóvárosi Művelődési Ház, szeptember 6-án: 16-18 óra között
• szeptember 11-én: 16-18 óra között • szeptember 13-án: 16-18 óra között
Kistelek: Rózsaliget Kollégium, szeptember 4. és 8. között és szeptember 11. és 13. között
mindennap 15 órától 18 óráig a Pro-Art AMI irodájában
Ópusztaszer: Általános Iskola, szeptember 7-én 16 és 17 óra között
A beiratkozádtoz kérünk mindenkit, hogy hozza magával a diákigazolványát és az oktatási
azonosító kártyáját, vaktmint kiskorú tanulók esetén kétjiik az egyik szülő megjelenését is!

SÍFELSZERELÉSEK KIÁRUSÍTÁSA
A

X
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b u z z / \ t z d
Az akció érvényes minden készleien lévő
sílécre és sícipőre
EU SPORT Áruház
Szeged, Nagy Jenő u. 4.
Tel.: 62/420-633

SPORT2000
Szeged, Kölcsey u. 10.
Tel: 62/542-810

SZEGEDI TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA
www.flamenco-dance.hu
Az egyetlen h e l y S z e g e d e n , a h o l a t á n c s z i n t e m i n d e n m ű f a j a m e g t a l á l h a t ó !

2 0 0 6 . szeptember l - j é n hatályba lépő változások mielőbbi p o n t o s megismerése érdekében a C S M K I K részletes tájékoztatást
ad előadás keretében.
Az e l ő a d á s i d ő p o n t j a : 2 0 0 6 . s z e p t e m b e r 7 . , 9 . 0 0 - t ó l 1 6 . 0 0 - i g
Az e l ő a d á s helyszíne: k a m a r a i s z é k h á z
Előadóink: dr. Papp István igazgató, dr. C s u r g ó Edit igh., Pakai Andrásné igh. A P E H Csongrád Megyei Igazgatóság .
A rendezvényen való részvétel díja 14 0 0 0 F t / f ő + áfa, a C S M K I K hátralékkal n e m rendelkező tagjai számára 7 0 0 0 F t / f ő + áfa.
Jelentkezési határidő: 2 0 0 6 . szeptember 5. Jelentkezés m ó d j a : levélben: 6 7 2 1 Szeged, Párizsi krt 8 - 1 2 . , Pf.: 5 2 4 ,
faxon: 6 2 / 4 2 6 - 1 4 9 , e-mailben: info@csmkik.hu, vagy online a kamara honlapján: www.csmkik.hu.
Ugyanebben a témában másik kamarai előadásunk
I d ő p o n t j a : 2 0 0 6 . s z e p t e m b e r 12., 9 . 0 0 - 1 3 . 0 0
H e l y s z í n e : H ó d m e z ő v á s á r h e l y C u k o r u . 1., Tiszti k l u b
F.iőadó: dr. Nagy Péter főosztályvezető-helyettes, A P E H C s o n g r á d Megyei Igazgatóság. A rendezvényen való részvétel díja:
8 0 0 0 F t / f ő • áfa, a C S M K I K tagdíj- és szolgáltatásidíj-hátralékkal nem rendelkező tagjai számára 4 0 0 0 F t / f ő + áfa. Jelentkezés
m ó d j a : telefonon és faxon: 6 2 / 2 4 4 - 0 6 4 , e-mailben: hmvhely@csmkik.hu.
„Az ú j társasági t ö r v é n y I I . " címmel 2 0 0 6 . s z e p t e m b e r 2 5 - é n , 9 ó r a i kezdettel előadást szervezünk.
Az e l ő a d á s helyszíne: k a m a r a i s z é k h á z
Előadó: dr. Ravasz László megyei bíró, C s o n g r á d Megyei Cégbíróság.
Az előadás programja: A gazdasági társaságokról és cégeljárásról szóló ú j törvények f ő b b elemeinek ismertetése különös

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

MODERN-KORTÁRSTÁNC, HIP-HOP
Óvodástól felnőtt korig.
Dr. Inczédy Anita: iazz-balett, street-funky, 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@freemail.hu

tekintettel a megnövekedett vezetői és tulajdonosi (tagi) felelősség ú j szabályaira.
A szeptember 12-i és 25-i rendezvényeken való részvétel díja 8 0 0 0 Ft/fő + áfa, a kamara tagdíj' és szolgáltatásidíj-hátralékkal
nem rendelkező tagjai számára 4 0 0 0 Ft/fő + áfa. Kérjük, jelentkezését (levélben, faxon, e-mailben, vagy online a kamara
honlapján) 2 0 0 6 . szeptember 22-ig k a m a r á n k h o z eljuttatni szíveskedjen.
Mestervizsga k e d v e z m é n y e s e n !
Kamaránk D m G Kht.-ja a R O P 3.4.2 k o m p o n e n s é n e k keretében kedvezményes mestervizsgára felkészítő tanfolyamokat
szervez.
A teljes képzési k ö l t s é g m o s t c s a k 6 0 ezer F t .
Hgyéni vállalkozók, önfoglalkoztatók, vállalkozások alkalmazottai, mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek.
Ősszel induló tanfolyamok: asztalos, autóelektronikai műszerész, autószerelő, fodrász, gázvezeték- és -készülékszerelő,
karosszérialakatos, kőműves, kozmetikus, pék, szobafestő-mázoló és tapétázó, villanyszerelő, vízvezeték- és központifűtésszerelő.
Bővebb információ és jelentkezési lap kérhető a kamarában E)ovál Anikótól a 6 2 / 4 8 6 - 9 8 7 / 1 8 2 m . telefonszámon. Jelentkezési
határidő szeptember 15.

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

w

NÉPTÁNC
Gyerekeknek és felnőtteknek.
Részletes információ: dr. Tóth László 70/708-1422, tartan@t-onlinc.hu
Beiratkozás; s z e p t e m b e r 4 - t ő l 8-ig 16.30-tól 18.OO-ig
a B a r t ó k Béla Művelődési K ö z p o n t b a n
(Szeged. V ö r ö s m a r t y u t c a 3.1
jelentkezőket minden tanszakon a beiratkozás után is elfogadunk, ha a csoportok létszáma ezt tehetővé teszi.
Elérhetőségek: http://www.flamencoKlance.hu és http://afrojazz.ini.hu - webcímeken!
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Tudja-e, ki volt Dali?

KISS ZOLTÁN
hallgató:
- Persze, hogy tudom: spanyol
festő volt, valamikor a huszadik
század közepén festette a műveit. Pesten néhány évvel ezelőtt
láttam egy Dali-tárlatot, de főleg
a szobrait ismerem. Meg kell
mondanom, hogy nem vagyok
nagy rajongója, nem igazán vonzódom a modern művészethez.
Inkább a realistákat kedvelem.

H0R0SZK0P
Q f o KOS: A bolygók állásából kifolyólag
7 Ü . I mind munkahelyén. Magánéletében
is feszültség uralkodhat. Fontos hírek befolyásolhatják anyagi helyzetét.
te^
BIKA: Azúj ötleteket fogadja örömmel,
*
I üdvözölje! Legyen nyitott az újdonságok
felé. A haladás, a technológia kaphatnak teret. A
frissesség és az innovabvitás a jelszó.
IKREK: Egészségére
kiemelten
ügyeljen, kedves ikrek! A jótékonysági rendezvényeken, esteken most ne vegyen részt! Törődjön saját közérzetével!
RÁK: Olvassa a munkájához kap^^fcsolódó szakirodalmat, kedves
Rák! Az olvasottakból és a továbbképzéseken hallottakból kiváló ötleteket meríthet.
A J

OROSZLÁN: A pénzügyek kerül1 hetnek előtérbe. Költekezéseit viszsza kell fognia, kontrollálnia kell. írja össze,
mikre nincs is igazán szüksége, és azon
holmikat nélkülözze!
SZŰZ: Az ígéreteket és egyezségeket
' ma nem fontos papína vetni. A szóbeli
megállapodás egyelőre elég. Kezdje el egy esetlegesentitokzatosügy tanulmányozását!
[ \ J \ MÉRLEG: A reggel a vásárlásnak,
W W í a z ötletek megosztásának, előadásának kedvez. Az eladásokat és ezzel egyetemben a profitot jelentősen növelheti.
V

NAGY BRIGITTA VIKTÓRIA
tanuló:
- Hú, nem igazán ugrik be a nevéről semmi. Szerintem még
n e m találkoztam vele sosem,
vagy túl fáradt vagyok. Talán irodalmár? Hogy azzal is foglalkozott, de nem az volt a fő profilja?
Szóval most lesz kiállítása? Akkor nyilván festő volt vagy szobrász. Ha megnézném a kiállítást,
akkor biztosan emlékeznék rá.

KECSE-NAGY SÁNDOR,
a Démász
kommunikációs
osztályvezetője:
- Persze, hogy tudom. Dali nem
az a festő, akinek a műveit bárki
máséval össze lehetne keverni. A
Műcsarnokban láttam a korábbi
tárlatát, már az is lenyűgözött,
de a szegedire is biztosan elmegyek. Örülök, hogy egyre több
ilyen volumenű festő műveivel
találkozhatnak a szegediek.

POSTABONTAS

Klebelsberg és a szabadtéri
A Szegedi Szabadtéri Játékok létrejöttében és megvalósításában Klebelsberg Kunó (1875-1932) vallás- és
közoktatásügyi miniszternek (1922-1931), városunk újjáteremtőjének meghatározó szerepe volt.
Klebelsberg figyelme miniszteri kinevezése után nem
sokkal Szegedre irányult, hisz a Kolozsvárrá elűzött, buj dosó egyetem elhelyezése és megszervezése, klinikáinak, elméleti intézeteinek, kollégiumainak stb. felépítése az egyik legsürgetőbb feladat volt. Hasonlóképpen a
fogadalmi templom építése is félbemaradt a háború miatt, melynek ma is látható jele a kőcsík felirat: „Az nem
lehet, hogy annyi szív hiábaonta vért. 1914-18." Aháború utáni általános mély depresszióban és szegénységben Klebelsberg tízmillió koronát adott az építkezés
folytatásához, ötleteivel is bekapcsolódva abba. „Legkedvesebb alkotása"-i közé tartozott a dóm orgonája.
Külön tanulmányokat védett az orgonaépítés területén, sőt Franciaországban, Spanyolországban felkereste
a leghíresebb orgonákat. Az orgona tervezőjét, Geyer Józsefet is külföldi tanulmányútra küldte, kivitelezésével
a pécsi Angster céget bízta meg. így lett az orgona - a passaui mögött - a kontinens második leghatalmasabb
hangszere, hangzásában - művészi vélemény szerint viszont páradan. Gondja volt arra is, hogy a Hősök harangja az ország legnagyobbika legyen. Maga a Dóm tér
létrehozásának gondolata is tőle eredt (tervezője Rerrich
Béla (1881-1932), mely a két világháború közti időszak
kiemelkedő építészeti alkotása, Közép-Európa egyik legszebb tere. Itt nyertek elhelyezést az egyetemi intézetek,
laboratóriumok, a Temesvárra elűzött püspökség, a szeminárium. A Nemzeti Pantheon is Klebelsberg ötleteként valósult meg az első szobrok is az ő ajándékai. Az
Ősi Szent Dömötör-tornyot keresztelő kápolnává ala-

játékok
kíttatta át Rcrnch Bélával, bejárata, az Élet Kapuja
ugyancsak Rerrich tervét dicséri. Freskói megfestésére
Aba-Novák Vilmost kérte fel, a keresztelő medence Kle belsberg ajándéka. A zenélő óra ugyancsak Klebelsberg
ötlete volt. A tér kövezetének mintázatára is gondja volt.
Még a Dóm tér létrejötte előtt Juhász Gyula
(1926) és Hont Ferenc (1927) Szegedre szabadtéri
játékokat álmodott. Már folytak az építkezések, mikor Klebelsbergben is megfogalmazódott, hogy salzburgi mintára a Templom(Dóm) téren is lehetne
egy népies és művészi passió játékot rendezni. Hathatós segítséget adott a 75 évvel ezelőtti első előadás, Vöjnovich Géza (1877-1952) Magyar Passiója
megrendezéséhez. így Klebelsberg monumentális
építkezési programja méltó környezetet teremtett
az immáron nemzetközi hírűvé vált szabadtéri játékok megrendezéséhez. Az építkezések példamutató
tanújelét adták az állam, Klebelsberg, a város, Somogyi Szilveszter (1872-1934) polgármester és az
egyház, Glattfelder Gyula (1874-1943) püspök gyümölcsöző és harmonikus együttműködésének.
A szabadtéri játékok megnyitása megfelelő alkalom lehetne arra, hogy a kései utódok méltóan megemlékezhessenek Klebelsberg Kunóról. Erre illő hely
lenne a Szent Gellért-kapuban a Klebelsberg-család
emléktáblája (1930), tervezője ugyancsak Rerrich Béla, kivitelező Ohmann Béla, faragta Auer szegedi kőfaragómester. A kommunizmusban megrongált táblát Kalmár Márton állította helyre a rendszerváltás
után. Feliratát a szegedi professzori kar fogalmazta
"Te saxa loquuntur", „Rólad a kövek beszélnek." (Lucanus; Kr. u. I. szd., Pharsaliaeposzból kölcsönözve).
H E N C Z PÉTER, SZEGED

Szúnyogok és a véráldozat

SKORPIÓ: Késő délután szociális
\ téren az események középpontjába
csöppenhet. Jelentős szerepet is oszthatnak A lap augusztus 14-i számában
megjelent egy írás (továbbiakÖnre. Este zárkázzon el a külvilágtól!

ban: a cikk) Szúnyogirtás és a
természet védelme)?!) címmel.
J * . NYILAS: A reggeli esteleges hektiI kus kezdet után rendeződik a hely- Most az átlagolvasó tájékoztatása, a probléma megértetése céljázet. Késő délutánra kimondottan jó hanguból ehhez szeretnék néhány kilatba kerülhet. Szervezzen üzleti utakat!
egészítő információt hozzáfűzni.
Előrebocsátom, nem kívánok álBAK: Munkájában ragaszkodjon a
5JO, í mindennapi rutinhoz! Kerülje a vitákat, lást foglalni a szükséges gyakorine akarjon senkit se meggyőzni Igazáról! A nap ságú)!) kémiai szúnyoggyérítésvégén fogadja el barátai felajánlott segítségét! sel szemben, csupán néhány, általánosan nem ismert tényre hivatkoznék. Hátha már ez is elbiJ r ^ VÍZÖNTŐ: A kreatív munkára kell
zonytalanítja, vagy legalább gonI helyeznie a hangsúlyt a mai napon.
dolkodásra készteti a légből törA kiadókkal való szerződések aláírásakor
ténő „csapásmérés" feltétlen híazonban legyen óvatos!
veit.
A cikk egy zárójeles részletére a
HALAK: A reggeli órákban ajánlareagálást mellőzöm, félek cini^ ^ I t o s a mindennapi rutinhoz ragaszkus lennék (a vérszívóként emlíkodnia. Később már rugalmasan alakíthatja
tésre kerülő molylepke és darázs
programját. Ne siessen el semmit a mai
mellett a szúnyog és a bolha elnapon!
végre stimmel). Végül is az a fontos, hogy a szerző természetkedvelő embernek vallja magát...
TISZTELT OLVASOINK!
Szóval itt élünk mi együtt, emSzerkesztőségünk továbbra is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket
esetenként rövidítve, szerkesztett formában
adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek
meg a szerkesztőség véleményével. A leveleiket csak teljes névvel, lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban azon levelek,
e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek
írói nem kérik anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg és nem adunk
vissza.

KRABOT PETER
üzletvezető:
- Salvador Dali spanyol festő volt,
a húszas-harmincas években alkotott, modern festő volt, de hogy
melyik irányzatot művelte, azt
már meg nem mondom. Érdekes,
elgondolkodtató képei vannak,
erre emlékszem. Hallottam, hogy
Szegeden kiállítása nyílt, valószínűleg el is megyek megnézni,
mert érdekelnek az alkotásai.

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek.

berek és szúnyogok, és valahogy
meg kell oldani, hogy a körülményekhez képest mind elférjünk.
Az urbanizálódás folyamata különben nem csupán az emberekre jellemző, sok madár és emlős
se tudna már megélni városok
nélkül. (Szándékosan nem írok
fajneveket, ama tollat ragadó olvasó vélhetőleg úgysem értene
velem egyet.)
A szúnyogokról különben lehetünk nagyon-nagyon rossz véleménnyel, de oktalanul talán
még őkersem kéne bántani. A levélíró érintőlegesen felidézi például a gemenci szarvasok, őzek
helyzetét, és sikerül kimutatnia
tavaszi tömeges haláluk és a vérszívók elszaporodása közötti
kapcsolatot. Itt meg kell szólalnom, hiszen - szakértőként - én
nem csak a médiából ismerem a
szituációt. A terület természetvédelmi őre véletlenül éppen engem keresett fel, s érdeklődött a
biológiai szúnyoggyérítés lehető-

AUTÓPÁLYA
Sűrűn autózik az M5-ÖS autópályán Kakuszi Norbert szegcdi olvasónk. Tapasztalatai szerint az autópálya bizonyos részein folyamatosan sávlezárás, elterelés van. De ha
a fenntartó nem tudja a teljes szakaszon az autópálya-használatot
biztosítani, miért szed teljes autópályadíjat? Az M5-ös autópálya 23.
kilométere körüli rész a mai napig
nem használható autópályaként!
A legutóbb 30 percig tartott megtennie egy 10 kilométeres szakaszt, és ez korábban a Budapestre,
most a Szeged felé vezető szaka-

szon kb. június óta így van. Olvasónk véleménye szerint ennyi pénzért elvárható lenne, hogy ezt kitáblázzák, és amennyiben senki
sem dolgozik az elzárt részeken, azt
is bevonják a forgalomba!
GYOM
A 20/554-3970-ről az SMS írója
arra hívja fel a figyelmet, hogy a
Füge soron, az árokparton magas
gyomtenger várja, hogy kiirtsák.
MUNKANÉLKÜLISÉG
Tóth János szegedi olvasónk fájlalja, hogy sem a fiataloknak,
sem a 40-50 éves korosztálynak
nincs munkalehetősége. Ugyanakkor az intézményeknél sok a
nyugdíjas, és 60 év fölött még
dolgoznak. Elveszik a fiatalabbaktól a megélhetési lehetőséget,
holott ók kapnak nyugdíjat.
REKLÁMÚJSÁGOK
A 20/478-8788-ról érkezett SMS
küldője szerint Hattyastelep és
Tompasziget lakói szívesen fogadnák a reklámújságokat, de
nem kapnak, pedig jó lenne tájékozódniuk a hipermarketek akcióiról. Hasonló észrevételt tett a
Jakab Lajos utcából egy olvasónk
a 20/356-326l-es telefonról.
Kommurikácoíp

T • •Mobile
Mára

kérdeztük:

Tudja-e,
ki

volt

Dali?

Következő kérdésünk:
Tudja-e,
k i r e fog

szavazni?

Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

NEM

Az SMS számlálása normál tarifa szerint történ*.

06-30/30-30-921
Vagy szavazhat az interneten i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
ségeiről. Mindezt felháborodottan tette, mert megelégelte, hogy
abban az álságos tévériportban a
szúnyogokat tették felelőssé az
őzgidák és szarvasborjak haláláért, ahelyett, hogy figyelembe
vették volna az utódok vemhesség alatti helyzetét. A szülők (őzsuta, szarvastehén) tudniillik
hónapokat töltöttek szügyig (állati mellkas) érő néhány fokos
vízben. Emiatt a megszülető utódok nagyon gyenge immunrendszerrel jöttek világra. Bár kétségtelen, hogy a szúnyogok is sok
kellemetlenséget okoznak a vadállománynak, de emiatt eleve
nem lehetne az egész rovarvilágot megbüntetni. Csak hát a hőmérsékleten vagy a vízen nem lehet látványosan bosszút állni...
és úgy tűnik, ez esetben a jóérzésüket fitogtató emberek „vérszomjasabbak" voltak a szúnyogoknál is.
SZEPESSZENTGYÖRGYI ÁDÁM,
SZEGED

SZEGED

VOROS BENEDEK

DUDÁS BARNABAS

Augusztus 31., 18 óra 10 perc, 2990 g. Sz.:
Murvai Anita és Vörös Gábor (Sándortalva).

Augusztus 31., 16 óra 23 perc, 3740 g. Sz.:
Winkert Alexandra és Dudás Károly (Szeged).

ÖRDÖG EDVIN ISTVÁN
Augusztus 31., 12 óra 57 perc, 2970 g. Sz.:
Illés Emese és Ördög István (Öttömös).

ALMÁSI DÓRA
Augusztus 31., 11 óra 10 perc. 4080 g. Sz.:
Petrucz Oiána és Almási István (Szeged).

ra, a fa alá. Mindig ugyanoda. Törölgeti izzadt
homlokát. Imre, egy idős ember, küzd a létéért. Keveset beszél, néha köszön, kérdezi hány óra? Nézem gyakran az ablakból a megfáradt embert, vajon
milyen szociális háttér húzódik mögötte? Volna rá
módom, de nem akarom kifaggatni. N e m áll szándékomban betörni a magányországába.
T A K Á C S JÓZSEF, S Z E G E D

SZENTES

TÖRÖK LUCA ENIKŐ
Augusztus 31., 14 óra 51 perc, 4850 g. Sz.:
Csík Annamária és Török Péter József
(Öcsöd).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart, valamint
a sürgősségi betegellátó osztály (Kálvária
sgt. 57.) mindennap 0-24 óráig fogadja a
sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A
gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinikán történik.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

A kukázó egy napja
Kukáznak egyre többen, a négyszintes panelnegyedekben. Ismerem látásból azt a 65-70-es jól megtermett idős embert, aki az apostolok lován naponta jön a Klauzál térről és kukázik itt Rókuson. Húzza a bal lábát, baleset érte korábban.
Bóklászik szótlanul a kukák körül. Amint megtelik a négy reklámszatyor kenyérdarabokkal, általában késő délután leül pihenni egy kihelyezett pad-

KEREKPARUTAKON
Rendszeresen kerékpárral közlekedem Szeged utcáin. Örömmel
veszem tudomásul, hogy egyre
több bicikliút készül a városban.
Sajnálatos módon azonban ez
nem mindig a kerékpárosok biztonságos közlekedését szolgálja.
Gyakran tapasztalom, hogy a Fekete Sas utcában autók parkolnak a kerékpárúton, pontosabban várakoznak. Mert legtöbbször az autóban bent ül egy utas,
vagy villog az autó négy jelzőlámpája. Szeretnénk a bicikliutakon közlekedni, írta üzenetében
Gyömbér Kornélia.

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti nqpokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

Hétköznap 16 órától másnap reggel
7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon pedig reggel
7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig.
Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
(a Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374,
vagy 104.
s.o.s.

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged. Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.
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Délhús

ni lever

Karát csemege
kolbász*

Rama Créme
Bonjour*

' 350 g

duopack

1397 Ft/kg

2-féle

2 x 180 g
831 Ft/kg

299,

Unilever

Delikát ételízesítő*
450 g + díszdoboz
1109 Ft/kg

Friesland

Pöttyös Túró Rudi*
6 x 3 0 g + 2 x 3 0 g ajándék

99,

y
»* <0

• 1939 Ft/kg
Henkel

Unilever

Coccolino öblítő*
blue, sensitive, silk

Persil mosópor + Silan öblítő*
6 kg + 2 liter

2-féle

2 x 1 liter + airfestő ajándék
• 385 Ft/liter
Kraft Foods

Merido Aroma kávé*
3 x 250 g 1278 Ft/kg

JACOBS JACOBS! JACOBS

Érvényes: 2006. szeptember 4-17. között, a készlet erejéig, minden Penny Markét üzletben, az ország 152 pontján. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért felelősséget
nem vállalunk. Az árak forintban, áfával együtt értendők/Kiszolgálás csak a háztartásokban szokásos mennyiségben. *A csillaggal jelölt árucikkek nem állandó termékei kínálatunknak, ezért
előfordulhat, hogy az akció kezdete után rövid időn belül elfogynak. Szíves megértésüket köszönjük.

ínőséget mindig olcsón!

HÉTFŐ, 2006. SZEPTEMBER 4.

•
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ
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PROGRAM

16 órától agykontrollklub. Vezeti:
Gyüre Mátyás;
17.30 órától Fricsay Ferenc Városi
Fúvószenekar próbája. Karnagy:
Blumenschein Gábor.

PONT

A máltai játszótéren 9.30 órától
szoptatós anyacsoport.
A közéleti kávéház programja
a városháza sajtószobájában
17 órakor: Szeged és térségének
együttműködési lehetőségei.
Vendég: Ratkai Imre, a Kistérségi
Kht. ügyvezető igazgatója.

E-mail címünk: ajanlofo delmagyar.hu

MOZI
SZEGfD
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
18, 20 óra: Távkapcs•,
22 óra: De kik azok a Lumnitzer
nővérek?
BALÁZS BÉLA TEREM
18..10, 20.45 óra: Egyetleneim.
CSÖKE JÓZSEF TÉREM
18.15 óra: Aaltra,
20.30 óra: Magyar szépség.
GRAND CAFE
17 óra: Én, Pán Péter.
Angol-amerikai film;
19 óra: Oldboy. Dél-koreai film;
21 óra: Donnie Darko. Amerikai
film.

Az újszegedi gyógy- és
termálfürdő szeptember 10-éig
felújítás miatt zárva tart.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.)
10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.]
9 órától 18 óráig várja látogatóit.

PLAZA CINEMA CITY
Távkapcs: 13.15, 15.30, 17.45,
20 óra.
Vadászpilóták: 15.45, 18.15,
20.15 óra.
Miami Vice: 14.45, 17.30, 20.15
óra.
Rém rom: 14.15, 16.15 óra.
A United 93-as: 17.45, 19.45 óra.
A testőr: 13.30, 18, 20.15 óra.
LasBandidas: 15.45, 17.45 óra.
Ház a tónál: 13.30, 18, 20.15 óra.
Garfield 2.: 14, 16, 18 óra.
Halálos iramban: 19.45 óra.
A Karib-tenger kalózai - Holtak
kincse: 14.30, 17.15, 20 óra.
Túl a sövényen: 13.15, 15.30 óra.
Szakíts, ha bírsz!: 20 óra.
Verdák: 13, 15.15 óra.
légkorszak 2.: Az olvadás: 11.30
óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Napola - A Führer
elitcsapata. Színes német film ;
20 óra: Afrikai szeretök. Színes
német film.
SZENTES
17.30 óra: Pingvinek vándorlása.
Színes francia dokumentumfilm;
20 óra: Ismeretlen hívás. Színes
amerikai horror;
22 óra: Huligánok. Színes
amerikai filmdráma.
FORRÁSKÚT
18 óra: A rózsaszín párduc.
Színes amerikai vígjáték.
KÖZÉLET
SZEGED
Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 12 órától:
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;

6 O -RT
/•'....
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ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 13
órától:
agrártanácsadó (Tonkó Tibor];
16 órától Parlandó énekegyüttes
(Lakatos Béla);
16 órától ingyenes jogi *
szaktanácsadás (dr. Ampovits
Ágnes és dr. Gonda János);
16 órától Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán);
18.30 órától asszonytorna (Kovács
Krisztina).
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Fekete Házban (Somogyi u.
13.) megnyílt Salvador Dali Az
aranykor grafikai sorozatok
világirodalmi művekhez című
kiállítása. A tárlat október 1-jéig,
hétfő kivételével naponta 10-18
óráig látogatható.
A megyeháza aulájában (Rákóczi
tér 1.) megnyílt Gyenes Kálmán,
Nagy István, Szita László, Varga
András Fénnyel írt világ című
fotókiállítása. A tárlat szeptember
15-éig tekinthető meg, hétköznap
8-18 óráig, szombaton 8-12
óráig, vasárnap zárva.
A Bálint Sándor Művelődési
Házban (Temesvári krt. 42.)
megnyílt Alsómocsolád - 2006 A Szegedi Szépmíves Céh és Lyra
Alapfokú Művészeti Iskola nyári
művésztelepének beszámoló
kiállítása. Á kiállítás
megtekinthető szeptember 17-éig
szombat és vasárnap kivételével
10-18 óra között.
A Kézműves Pince és Galériában
(Kálmány L. u. 21.) megnyílt
Farkas Gyula festőművész
kiállítása. A tárlat szeptember 6áig, munkanapokon 10-18 óráig
szombaton 10-14 óráig
látogatható.

A Bartók Béla Művelődési
Központ B Galériájában
megnyílt Fontos Sándor
festőművész emlékkiállítása. A
tárlat szeptember 22-éig
tekinthető meg, munkanapokon
10-18 óráig.
A Belvárosi mozi Kamara
Galériájában (II. emelet)
megnyílt Sínké János
képzőművész Dimenziók című
kiállítása. A tárlat szeptember 10éig tekinthető meg.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt a Szlovákiai magyar
könyvillusztráció 1990-2005
című kiállítás. A tárlat október
22-éig, hétfő kivételével naponta
10—17 óráig látható.
A rajz-művészettörténeti
tanszék
galériájában (Brüsszeli krt. 37.)
megnyílt a Plein Air 2006. XVI.
nemzetközi alkotótelep kiállítása.
A tárlat szeptember 10-éig,
naponta 10—18 óráig tekinthető
meg.
Az Olasz Kulturális Központban
megnyílt a XI. táblakép-festészeti
biennále. A kiállítás szeptember
16-áig, hétfő kivételével naponta
10—18 óráig tekinthető meg.
Tápén, a Vártó u. 4. szám alatt
megnyílt ifj. Lele József néprajzi
magángyűjteménye, melyet
október 30-áig, hétfő kivételével
10-19 óra között tekinthetnek
meg az érdeklődők.
A Somogyi-könyvtár aulájában
megnyílt Könyvművészet a
Somogyi-könyvtár régi és ritka
könyveinek tükrében című
kiállítás. A tárlat 2006. október
21-éig tekinthető meg a könyvtár
nyitvatartási rendje szerint.
A Pick Szalámi és Szegedi
Paprika Múzeum (Felső Tisza
part 10.) keddtől szombatig 15-18
óráig várja látogatóit. Vasárnap és
hétfő szünnap.
CSONGRÁD
A Tari László Múzeumban
megnyílt Mindez a miénk kiállítás a múzeumba került
családi hagyatékokból, a Tari
László Múzeum alapításának 50.
évfordulójára, mely október végéig
látható.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
A Tornyai János Múzeumban
megnyílt a Mártélyi
Képzőművészeti Szabadiskola
képeiből készült kiállítás.
ÓPUSZTASZER
A Nemzeti Történeti
Emlékparkban kiállítás nyílt In
Memóriám... Válogatás a XX.
században élt szegedi
festőművészek
közgyűjteményekben megőrzött
műveiből. A kiállítás
megtekinthető naponta 9-18
óráig, 2007. február 15-éig.

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

VAN!

Asztalfoglalás:

(62) 422-157

MŰKÖDŐ

SZEGEDI FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

FELVÉTELT H I R D E T
TANDÍJMENTES

OKJ-S

81.

TV 2
6.00 Magellán. Tudományos utazás a Föla körül [12] 6.25 Tények
reggel 6.55 Mokka - A TV 2 reggeli
magazinműsora. Utána: Koffeinmentes Mokka 9.05 Szóda.
Telefonos játék 10.05 Teleshop
11.25 Hajrá, skacok! Metdkói filmsorozat 141. 11.50 Észbontó.
Telefonos vetélkedő 12.45 Idétlen
időkig. Amerikai vígjáték 15.00
Édes élet olasz módra Amerikai
filmsorozat, 34. 16.00 Lisa csak
egy van Német filmsorozat, 155.
[12| 16.30 Ed Amerikai vígjátéksorozat, 16. 17.30 Bűbájos boszorkák Amerikai filmsorozat, 157. Egy
űj élet küszöbén |12] 18.30 Tények
Hírműsor 19.00 Jóban-rosszban
Magyar filmsorozat, 361. 19.30
Aktív A TV 2 magazinja |12]
20.10 Áll az alku
Szórakoztató vetélkedő
21.10 NCIS Tengerészeti helyszínelők
Amerikai krimisorozat,
24. Sötétségben [12]
22.10 48 óra Amerikai
akcióvígjáték [ 18)
Közben: kenósorsolás
0.00 Csillagkapu Amerikai
sci-fi akciósorozat, 1.
Az istenek gyermekei,
2/1. [12]
1.00 Tények este 1.30 A maszk
mögött Amerikai akciófilm (18
3.50 Aktív A TV 2 magazinja ] 12
(ism.)

KÉPZÉSEKRE

ESTI TAGOZATON, SZEGEDEN, MAKÓN ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN.
22 év fölött is ingyenes!
A képzéseken résztvevők diákigazolványt kapnak!
A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk 2 0 0 6 . szeptember 12-ig!
KÉPZÉSEINK SZEGEDEN ÉS MÓRAHALMON:

KÉPZÉSEINK HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:

8 osztály után végezhető képzések: gépíró és szövegszerkesztő; gyermek és ifjúságifelügyelő;számítógép-kezelő és -használó; szociális gondozó és ápoló. Érettségi
után végezhető képzések: banki ügyintéző; CAD-CAM
tervező; dokuraentációkezelő informatikus; dekoratőr;
kirakatrendező; európai üzleti asszisztens; gazdasági
elemző és szakstatisztikai ügyintéző; gazdasági informatikus; gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens; gyógypedagógiai asszisztens; humán controlling ügyintéző; idegenforgalmi ügyintéző; idegenvezető; igazgatási ügyintéző; információrendszer-szervező; irodavezető; környezet- és hidrotechnológus; környezetvédelmi technikus; külkereskedelmi ügyintéző; logisztikai ügyintéző;
marketing- és reklámügyintéző; mentálhigiénés asszisztens; multimédia-fejlesztő; nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser; pedagógiai asszisztens; pénzügyi-számviteli ügyintéző; PR-munkatárs; protokollügyintéző; rendszerinformatikus; sportszervező, -menedzser; szállítmányozási ügyintéző; számítástechnikai
szoftverüzemeltető; szociális asszisztens; szociális gondozó
és szervező; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; településfejlesztési szakelőadó; újságíró IL; vállalkozási ügyintéző.

gyermek- és ifjúsági felügyelő; számítógép-kezelő és "használó; szociális gondozó és ápoló; banki ügyintéző; európai üzleti asszisztens; gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens; igazgatási ügyintéző; külkereskedelmi ügyintéző;
logisztikai ügyintéző; marketing- és reklámügyintéző;
pénzügyi-számviteli ügyintéző; PR-munkatárs; protokollügyintéző; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; vállalkozási ügyintéző.

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
www.szefi.hu

5.35 Hajnali gondolatok 5.38
Kárpáti krónika (ism.) 5.40
Agrárhíradó 5.50-9.00 Napkelte.
Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti
híradó 6.30 Hírek 6.31 Kékfényhírek 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek
8.00 Híradó 9.00 Napló '56 9.05
Pláza. Olasz tévéfilmsorozat, 97-98.
10.00 Napi mozaik
11.10
Szabadság tér 17. 11.15 Az állam
emberei. Információs magazin
(ism.) 11.45 A sokszínű vallás
12.00 Déli harangszól2.01 Híradó
délben 12.25 TS Vízilabda EB.
Szerbia-Magyarország női mérkőzés. Közvetítés Belgrádból 13.45
Romamagazin 14.10 Domovina
Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 14.40 Az Őrség füve (ism.)
15.00 Philip Marlowe esetei
Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat.
Vörös szél 15.55 Égi vándorok
Francia természetfilm-sorozat, 31.
Tavasz és nyár 16.50 A vad roham
Francia dokumentumfilm, 2 1 .
17.40 A Szalajka völgye (ism.) 17.55
Híradó 18.00 Körzeti híradók 18.10
Napló '56 (ism.) 18.15 Vuk Magyar
rajzfilmsorozat, 4 1 . (ism.) 18.40
TS Vízilabda ÉB. MagyarországGörögország férfimérkőzés. Közvetítés Belgrádból
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Kék fény
Bűnügyi magazin
21.35 Hétfő este
22.10 Kultúrház (ism.)
22.40 Híradó
Benne: időjárás-jelentés
22.50 Sporthírek
22.54 Napló '56 (ism.)
23.00 Könyveskép
Fancsikó és Pinta (ism.)
23.25-0.11 Az igazság bajnokai
Amerikai tévéfilm
ilmsorozat,

Érdeklődni: Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.
(a Bethlen Gábor Gimnáziumban),
kedden, csütörtökön 9-18 óra között
Mobil: 30/746-0938
www.szefi.hu
KÉPZÉSEINK M A K Ó N

CAD-CAM tervező; dokumentációkezelő informatikus; logisztikai ügyintéző; igazgatási ügyintéző; számítógép-kezelő, -használó; gyermek- és ifjúsági felügyelő;
gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens.
Érdeklődni: kedden, csütörtökön 9.00-12.00óráig,
pénteken 15.00-18.00 óráig
Makón, a Szép u. 2-4. szám alatt
a Galamb József Szakképző Iskola
agrár információs

irodájában.

Mobil
30/426-8646
www.szefi.hu

K

L. U
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5.25 MegaMan. Japán animációs
sorozat
[12] 6.00
Reggeli.
Ébresztöshow. Benne: hírek 10.00
Receptklub (ism.) 10.15 06 91/534
334. Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
10.45 Topshop 11.45 Receptklub
12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10
06-91/334-455. Hívjon! Játsszon!
Nyerjen! 13.15 Robinson Crusoe
2. - Robinson és Péntek. Francia
kalandfilm [12] 15.05 Disney-rajzfilmsorozat A gumimacik 15.35
Csacska angyal Argentin filmsorozat, 2. évfolyam, 14. 16.30 Balázs
- A szembesítőshow [12] 17.30
Mónika - A kibeszélőshow [12]
18.30 Híradó - Esti kiadás 19.00 Te
vagy az életem Argentin filmsorozat,
41.
20.05 Fókusz Közszolgálati
magazin 112)
20.40 Barátok közt
21.15 Kincskeresők kíméljenek!
Amerikai kalandfilm |16]
22.50 Árnyék-összeesküvés
Amerikai akciófilm |16]
0.50 Reflektor
Sztármagazin (12|
1.05 Rali-világ' J " '
Összefoglaló
1.30 Kórház a város szélén
Csehszlovák filmsorozat 2.40
Itthon Belföldi utazási magazin 3.00
Inuyasha Japán animációs filmsorozat |16| 3.25 AutóMánia
Autósmagazin (ism.) 3.50 Itthon
(ism.) 4.10 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) |12] 4.35 Topshop
o c n s i a

5.25 Világhíradó 5.35 Gazdakör
6.00 Hírek 6.05 Picos de Európa avagy a Pelayo király hegyei 6.30
Agora 7.00 Hírek 7.05 A megtalált

Európa 7.45 Világhíradó 8.00 Hírek
8.05 Kikötő 8.10 Az első magyar
gyárak, gyárosok 8.25 Négyzetméter
8.55 Heti hírmondó 9.55 Charly,
majom a családban 10.40 Az elnök
emberei 11.30 Kívánságkosár
Benne: híradó, időjárás-jelentés, déli
harangszó, vers 14.00 Halld, Izrael!
14.30 Azeri képeslapok 14.50
Kitelepítettek - Elhurcoltak napja
16.40 Heuréka! Megtaláltam! 17.10
Charly, majom a családban 18.00
Híradó, sport, időjárás-jelentés
18.30 Mese
19.00 Derrick
20.00 Sportaréna
21.00 Híradósok
21.25 Híradó, sport,
időjárás-jelentés
21.50 Kikötő
21.55 Közbeszéd
22.20 Bódy Gábor emlékérc
23.00 Barátom, Bódy Gábor Cserhalmi 1985
0.10 Trió Stendhal 0.15 Autó és
ideológia 0.55 Vers 1.00 Himnusz
1.05 Híradó, sport, időjárás-jelentés 1.25 Mese 1.35 Sziámi macska
3.05 Élő népzene 3.30 Közbeszéd
3.55 Világhíradó 4.05 Világunk
4.50 A sziget

00.00-07.00 Hangos képújság
07.00 Betekintő - Önkormányzati
magazin Szatymazról (ism.) 07.30
Negyedik Dimenzió - Úfókról
komolyan (ism.) 08.30 Diagnosztika (ism.) 0 9 . 3 0 - 1 9 . 1 5
Hangos képújság 19.15 Tréning - A
fallabda-vb összefoglalója 20.00
Mandala - Mandalafestés, manuálés Mora-terápia 20.30 Betekintő Önkormányzati magazin Szegedről
21.00-00.00 Hangos képújság

5.35 Hajnali gondolatok 5.38
Kárpáti krónika 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Mindentudás Egyeteme Klub
9.55 Villanások a német történelemből 10.55 Európa! Gazdagítunk!
Nárciszok 11.00 „Száz vasutat,
ezeret..." A magyar vasutak története. Sáfrány József ismeretterjesztő sorozata, 6/1. 11.35 Virágzó
Magyarország. Tata 12.00 Déli
harangszó 12.01 Híradó délben
12.25 „A Zenthe". Portréfilm 13.00
Válaszd a tudást! Regények csatája.
Nádas Péter: Apák könyve - Gábriel
García Marquez: Száz év magány.
MC. Táncok. Mesélő cégtáblák.
Palota a Stefánián. Taljánok Csizmaországban. Friuli. Ámerika a II.
világháborúban. Míg a viharfelhők
gyülekeznek 15.00 Magyar műemlékek Feldebrő 15.25 Napnyugta
18.00 Madárvédők Sáfrány József
filmje 18.55 Esti mese 19.05
Európa! Gazdagítunk! Források
19.10 Membrán 19.30 Kultúrház
20.05 Híradó este 20.25 Sporthírek
20.35 Filmidő:
Akit a vihar felkapott
Dudás József-portré, 2/1.
21.35 Kultúrház
22.05 Művészsorsok:
Huszárik Zoltán
filmrendező
Csontváry Magyar film
23.55 Záróra
0.45 Bartók 125 Román táncok
(részlet) 0.50 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat, 98. 1.40 TS - Motorsport 2.10 Kék fény Bűnügyi magazin 3.00 Beethoven: I. C-dűr szimfónia, op. 21. 3.30-5.32 Válaszd a
tudást!

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
7.02 Reklám 07.05 Híradó 07.15
Társalgó interaktív műsor (ism.)
08.15 Színházi Magazin 08.30
Klippercek 08.45 Reklám 08.50
Híradó 09.00 Képújság 17.00
VIDOR 1 (Tudósítás a vidámság és
derű országos seregszemléről) 17.30
Képújság 18.00 Főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05
Híradó 18.15 MFC-Kazincbarcika
I. félidő 19.00 Reklám 19.05 Híradó
19.15 MFC-Kazincbarcika II. félidő
20.00 Képújság 20.30 Hírháló
21.00 Pusztító idegen. Amerikai
akciófilm

J O V

TELIN TV

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)

Alföldi Hírmondó 5.30-22.30 ig
93,1 MHz 66,29 MHz
6.00 Reggeli krónika. 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás a Kossuthra 15.0018.00-ig Zenés délutáni magazin
18.30-22.30-ig Nemzetiségi
műsorok
8adi0

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

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 15.00 Csillagszem
15.30 Mesteremberek - Debrecen
16.00 Pénzhalász - telefonos
nyereményjáték 17.00 VIDOR 1
17.30 Képújság 18.00 Thaiföld
(ism.) - Tájak, emberek, ünnepek 1.
rész 18.45 Magyar fotográfusok, 1.
rész - Balogh Róbert (ism.) 19.00
Szegedi Hírek 19.25 Mese 19.30
Aréna 20.30 Zamatos utazások, 7.
rész - Andalúzia 20.30 Hírháló - az
ország hírei 21.00 Pusztító idegen.
Amerikai akciófilm 23.00 Szegedi
Hírek (ism.) 23.25 Képújság

•

t v

vasjmeiyi vmoü imvtí-ó

16.00 Vallási műsor
17.00
Gyerekeknek: mesefilm-összeállítás
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Képes Sport 20.00 Híradó
20.20 Nap kérdése 20.30 Bródy
János Vásárhelyen 21.10 A Krónika
Filmstúdió filmje 22.30 Híradó
22.45 Nap kérdése 23.00 Vallási
műsor (ism.) 0.00 Képújság

00.00 Képújság 13.30 Délvidéki
várak és kastélyok 3. Tolnai várak
(dokumentumfilm! 14.00 Maksavízió 14.30 Trendline (divatmagazin) 15.00 Csillagszem 15.30
Mesteremberek - bádogos 16.00
Pénzhalász Telefonos nyereményjáték 17.00 Vidor 1. (tudósítás a
vidámság és derű országos seregszemléjéről) 17.30 Képújság 19.00
Híradó 19.00 Képújság 20.00
Híradó (ism.) 20.30 Hírháló 21.00
Pusztító idegen. Amerikai akciófilm 23.00 Mindörökké Júlia!
Argentin tévéfilmsor., 91. rész

Euroexkluzív - európai toplisták
- Gyuris Péter, Bálint Gergely
21.00 Csak zene és hírek minden
órában

pwf.ptmmi.in

(Adástelefon: 62533-777, SMSszám 0650-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel), fél 10-től a Napraforgó
műsor keretében hangképes
összefoglaló Hódmezővásárhely
közgyűlésének szeptember elsejei rendkívüli üléséről 12.00 Déli
hírösszefoglaló 13.00-tól óránként hírek 14.30 Humorpercek
15.00-19.00 Délutáni kívánságműsor, 20.15-től Hétpróbakvízest értékes nyereményekkel,
23 órától reggel 6 óráig zenei
válogatás. Közben hajnali 2 és 4
órakor hírösszefoglaló.
p: m

62/635-635; SMS:
06/10-30-30-035
(FM 100.2 MHz)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
Gábor és Vass Imre 10.00
Juventus Plusz - Kis Kata 14.00
Rádió Plusz Top 20 - Bende
Gábor 15.00 Sztereó, a kívánságshow - Molnár Balázs és Boki
19.00 ízirájder - Juhász Kund
20.00 Rádió Plusz At Night Alex 22.00-24.00 Rádió Plusz
DJ's At Night

6.00 Reggeli Hangadó. Benne:
7.00 Makó és térsége hírei,
kalendárium, horoszkóp és a nap
témája 10.00 Déli Mozaik.
Benne: közlekedési információk,
friss hírek, és minden, ami
érdekes 12.40 Sporthírek 14.00
Visszapillantó. Az elmúlt egy hét
legfontosabb
eseményeinek
összefoglalója 15.00 Kívánságműsor SMS: 06-20/220-4444
Tel.: 510-110. 18.00 Napzárta
A nap híreinek összefoglalója
18.00-tól 6.00-ig Makó és a
térség legjobb zenéi, megszakítás
nélkül!

FM 95.4 Áe-RádióHH
Hírek, időjárás, szegedi programok minden óra 55. percében.
6.00 Cafe 88, az édes ébredés Szalma Emese, Patkós Attila
10.00 Juice - Száraz Ferenc 14.00
Szieszta - Nacsa Norbert 16.00
Lécci - Tóth Péter, tel.: 62/444088, SMS: 3030-30-188 19.00

06.00 Ice express 08.00 Müzli
11.00 Cool-tűra 12.00 Koktél
16.00 Ice DJ 17.00 Ice city 18.00
Nekem 80' 19.00 Ice DJ dupla
21.00 Sport 22.00 Retro 00.00
Ismét Ice

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK MINDEN HÉTFŐN

A DÉL SPORTJA
SZERKESZTI: SÜLI

Lékó Péter legyőzte
Karpovot Miskolcon
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NAPI M E L L E K L E T E K
Kedd GYÓGYÍR
Szerda LÉGYOTT
Csütörtök BIZALMASAN
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
WWW.DELMAGYAR.HU

A Pick Szegednél egyelőre sok a kérdőjel

Cél: a Veszprém megelőzése

MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi Lékó Péter győzelmével fejeződött be Miskolcon a rapid
sakk páros mérkőzés. A magyar nagymester az orosz egykori világbajnok Anatolij Karpovot verte meg.
A pénteki szünnap után szombaton két remi következett, előbb Lékó vezette a világos bábukat (46. lépésig tartott), majd Karpov (34. lépésig tartott). A honi játékos így megtartotta egypontos előnyét
(3,5:2,5).
Vasárnap Lékó kezdett ismét világossal. A páros mérkőzés legizgalmasabb partijával rukkoltak elő, végül a 64. lépésben döntetlenben
egyeztek meg. Karpov mindent egy lapra tett fel, támadólag lépett fel
az utolsó partin. Lékó viszont remekül védekezett, és 57 lépés után
remiben egyeztek meg. Ez pedig azt jelentette, hogy a magyar sakkozó
4,5:3,5-rc megnyerte a miskolci tornát.

Ezüstérmes a HNKC
A HNKC SE NB I-cs csapata a
második helyen zárta a saját
rendezésű III. nemzetközi női
kézilabdatornát. A kupát a Kiskunhalas vihette haza.
A HNKC SE a III. nemzetközi
női kézilabdatorna első napján
35-32-rc verte a Kolozsvárt, és a
szombati folytatás - az első, a
délelőtti partin - hasonlóan jóra
sikerült. A kék-sárgák a Nagybánya ellen léptek pályára és
15-9-es félidő után 23-20-ra
nyertek. A vásárhelyi gólokat
Wolf (10), Nyikolajenko (6), Rei
ner (3), Bloj, Gagyi, Mucsi és fenöfi (utóbbiak mind 1) szerezte.
Következhetett a torna döntője, a késő délutáni találkozón
(mintegy 400 néző tekintette
meg az összecsapást) a két veretlen, a HNKC SE és a Kiskunhalas találkozott. A Bács megyei
együttes, „visszaélve" a vendégjoggal, végig vezetve magabiztos
győzelmet aratott (30-23, a félidő 18-11 volt) és ezzel elhódította a serleget. A házigazda alakulat (a Vásárhely góljait Nyikolajenko, Wolf, Reiner 6-6, Mucsi
2, valamint Szepesi, Ancsin és
)enőfi l - l lőtte) a második helyen végzett.
- Fontos lett volna, hogy megnyerjük a tornát és erre hazai pá-

lyán képesnek is tartottam a csapatot - mondta Kiss Szilárd, a
HNKC SE vezetőedzője - , de ami
igazán fontos volt, az a gyakorlás. Sajnos, lókai Nóra krónikus
vállsérülése nem javul, próbáltuk szerepeltetni, de nagy fájdalomra panaszkodott. Hétfőn alaposan megvizsgálja egy ortopéd
szakorvos, még az is elképzelhető, műtétre kerül sor. A torna
egyébként jól szolgálta a felkészülésünket, a két román együttest sikerült megvernünk, a Kiskunhalas azonban - ezt már a
második erőfclméró igazolta előrébb tart, mint mi. Hétfőtől
pedig első bajnoki ellenfelünk, a
Ferencváros van „műsoron", a
középpontban - minden erőnkkel erre a találkozóra készülünk.
Meglepetés? Csakis úgy fordulhatna elő, ha telt ház előtt lépnénk pályára és csapatunkból
mindenki csúcsformában, extázisban kézilabdázna. De mindent elkövetünk a tisztes eredményért, a helytállásért.
i.p.

VEGEREDMENY
AIII. nemzetközi nöi kézilabdatorna végeredménye: 1. Kiskunhalas
6.2. HNKC SE 4, 3. Kolozsvár 2,4.
Nagybánya 0 ponttal.

Bokszgála Szentesen
Szeptember 9-én 17 órától már a hatodik bokszgálát rendezik meg
Szentesen, és ebből hármat a TV 2 Ring élőben közvetített. A
Fclix-Promotion és a Szentesi Kinizsi TE által szervezett esemény
ismét jó szórakozást ígér a küzdősportok szerelmeseinek.
Biztos, hogy ismét zsúfolásig megtelik a szentesi Dr. Papp László-sportcsarnok, hiszen így történt ez az előző öt ökölvívógála esetében is. A Fclix-Promotion és Szentesi Kinizsi TE gazdag, változatos,
17 órától végig pörgős programmal várja az érdeklődőket. A részletekről a főszervezőt (a munkát, az egyeztetést, a sportcsarnok és a szállások lefoglalását már hónapokkal ezelőtt megkezdte), Bertók Róbertet
kérdeztük:
- A publikum, ezt ígérhetem, egy pillanatig sem fog unatkozni. A
nyolc ökölvívó és három thai-, illetve kick-box mérkőzésen kívül számos bemutató is szerepel a programban. Lesz táncos csoport, Somogyi András parodista is fellép, hallhatnak motorhangutánzást és láthatnak capoeirabcmulatót. És nemcsak a ringben, a kötelek között
lesznek sztárok. Ellátogat hozzánk Nagy „Csonttörő" János, Kovács
„Vipera" Attila, Csábi Bettina, a Nagy O, Noszdly Sándor, a supervisori teendőket pedig Kovács Kokó István látja el, ő még sohasem járt
Szentesen. Térmészetesen jelen lesz Rácz Félix, a Felix-Promotion tulajdonosa, akit kedvese, Südi Iringó táncos is elkísér.
De szóljunk az igazi attrakciókról, a bunyómeccsekről is: három főmérkőzés lesz. Először Petrovics Iános csap össze Burányi Lászlóval, a
tét a nagyváltósúlyú magyar bajnoki cím. Mészáros András az áprilisban Nagy Zsolt ellen megszerzett WBO (Boksz Világszervezett) pehelysúlyú interkontinentális övét teszi kockára az ukrán Stanislav
Merdov ellenében. Riválisa 30 éves, 180 centi magas és eddigi 16 győzelme közül 14-et kiütéssel aratott. Nagy „Hóhér" József veretlen
nagyközépsúlyú Európa-bajnok (EBA) a brit Darren Rhodes (annak
idején Kótai Mihályt 1 ponttal verte meg) ellen lép kötelek közé, a tét
az IBF „gazda nélküli" interkontinentális öve. A tét óriási, hiszen
Nagy veresége esetén - makulátlan mérlegén és az IBF-címen kívül elbúcsúzhat EBA-övétől, és attól a lehetőségtől, hogy bekerüljön az
IBF Top 15-ébe.
A mérlegelésre pénteken 15 órától kerül sor Brezovai Sándor „birodalmában", a Wellness Colosseumban. A TV 2 ezt is közvetíti.
IMRE PÉTER

Új edző, új remények - Zorán Kurtestől sokat várnak a Pick-hívek
Szombaton Békésen megkezdi
első osztályú bajnoki szereplését a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A klubvezetés változatlanul a bajnoki cím megszerzését és a Magyar Kupa
megvédését jelölte meg elérendő célként.
A férfi kézilabda NB I-ben az
utóbbi fél évtizedben mindöszsze két olyan csapat van,
amely, ha botlik, akkor az
csakis egymás otthonában lehetséges. így aztán csak egyetlen kérdés marad a bajnokság
végére: sikerül-e a Pick Szegednek letaszítani a trónról a
Veszprémet? Ez sajnos eddig
nem sikerült, de a Tisza-parti
klub vezetői mindig bíznak abban, hogy majdcsak vége szakad a veszprémi egyeduralomnak. Az elmúlt bajnoki évben a
Magyar Kupában már megszakadt Zdravko Zovko csapatának sikersorozata.
- Magyarországon már évek
óta mi vagyunk az egyetlen csapat, amely ellenfele tud lenni a
Veszprémnek. Sajnos eddig az
utolsó pillanatban mindig elbuktunk velük szemben - mondta
Lele Ambrus ügyvezető elnök.
Majd így folytatta a klubvezetés
elvárását: - Ezért most sem lehet
más célunk, mint a bajnoki cím
elhódítása és a Magyar Kupa-győzelem megszerzése. Tulaj-

donképpen ezt várják tőlünk a
támogatóink és a drukkereink
egyaránt.
A Pick Szeged vezetése, a korábbi évekkel ellentétben, úgy
döntött, hogy elsősorban a bevált
játékosok megtartására, s nem a
cseréjére összpontosít. így aztán
nagyon kevés változás ment végbe a játékoskeretben. Mindössze
ketten távoztak [Perunicsics és
Lendvay), s hárman (Backovic,
Calic, Ferenczi) érkeztek. Viszont az előző három évhez képest most új szakember késziti
fel a csapatot a bajnoki küzdelmekre.
- Az új edző új impulzusokat, s
ezzel együtt lendületet adhat a
csapatnak. Hogy az az eljárás,
miszerint a csapatot együtt kell
tartani, mennyire válik be, erre a
választ csak a bajnokság végén
kapjuk meg. A kezdőcsapat
ugyanaz maradt, mint tavaly, de
mégis az a tapasztalatunk, hogy
nincs kellő összeszokottság, így
akadozik a folyamatos játék.
Backovic és a Komlóból visszahozott Sutka egyelőre idegen
testrészként mozog. Türelem
kell, ami most még meg is van,
azonban ez nem mehet az eredményesség rovására - jelentette
ki az ügyvezető elnök
A Pick Szeged a felkészülés során tizenhárom előkészületi
mérkőzést játszott. Ebből tízet
megnyert, háromszor pedig vere-

A PICK SZEGED KERETE
Tlriadilmi •Inttk: Újhelyi István
ügyvazattf alnök: Lele Ambrus
Edid: Zorán Kurtes
Kaputok: Nenad Puljezevics, Szente Gábor, Milán Calic
Siéltük: Bendó Csaba, Berta Róbert. Vladan Matics, Vadkerti Attila
Irányítók; Dániel Andjelkovics, Lele Ákos
AtlOvttk: Milorad Krivokapics, Bakos Dávid, Ferenczi Botond. Ilyés Ferenc.
Ognjen Backovic, Sutka Norbert
Bláltók; Mezei Richárd, Ratko Djurkovics, Herbert Gábor
érkaiatt: Ognjen Backovic, Milán Calic
Távozott: Nenad Perunicsics, Lendvay Péter

Fotó: Segesvári Csaba

séget szenvedett. Az talán még
nem is volt annyira meglepő,
hogy négyszáz kilométer buszozás után kikapott a BL-címvédő
Montpellier-től. De az már fájó
pontnak számított, hogy a Gudme is jobbnak bizonyult. A legszomorúbbnak azonban mégiscsak a dunaújvárosi fiaskó számít.
- Jobban érvényesült a Dunaferr akarata. Amíg négy góllal vezettünk, addig a megbeszéltek
szerint játszott a csapat. Amikor
aztán bekövetkezett a több percig
tartó üresjárat, akkor a Dunaferr
fokozatosan felülkerekedett, s
sokkal felszabadultabban játszott, mint mi. Emellett ziccerek
maradtak ki, a kapufát céloztuk.
Hiába akartunk egy héttel a bajnokság előtt már kevés hibával
játszani, ez nem sikerült, s vereség lett a vége. Ha jól tudom van,
egy színházi közmondás: ha
rosszul sikerül a főpróba, akkor
jó lesz az előadás. Én is ebben bízom - mondta Zorán Kurtes
edző.
Nagyon érdekes arcát mutatta
a Pick Szeged az előkészületi
mérkőzéseken. Általában harmincöt-negyven percig elfogadhatóan játszott a csapat, aztán
bekövetkezett egy érthetetlen
rövidzárlat, ami előbb kapkodásba, majd tanácstalanságba
csapott át. A lelátóról úgy tünt,
mintha néhány játékos elveszítette volna önbizalmát. Másnál
a küzdőképességgel és harcossággal volt baj. Bízunk azonban
abban, hogy ez csak a felkészülés számlájára írandó, hiszen
csak szombaton kezdődik az a
szakasz, amelynek már bajnoki
pontok, Bajnokok Ligája továbbjutás lesz a tétje.
A Pick Szeged Bajnokok Ligája
csoportjának negyedik tagja a
holland Volendam és a fehérorosz Brest Meshkov párharc
győztese lesz. A Brest idegenben
31-23-ra
nyert,
így
már
BL-résztvevőnek számítható.
SÜLI JÓZSEF

EZT A HELY
ADMÉSADV:
Pick Szeged:

e
VARJA

Minden bajnoki rajt
előtt - szombaton
Békésen kezd a Pick
Szeged
fokozott
érdeklődés nyilvánul meg a Magyar
Kupa-győztes
Tisza-parti
kézilabdacsapat iránt. A több ezer
drukkert
elsősorban
az
foglalkoztatja, hogy erősödött,
vagy gyengült, urambocsá talán
ugyanolyan szinten maradt-e a
csapat, az újonnan jöttek mennyire
lesznek használhatók, és hogy
sikerül-e tizenegy év után végre a
bajnoki elmet is elhódítani az MKB
Veszprémtől Nem utolsósorban:
címvédő lesz-e a Pick a Magyar
Kupában? Vagy a Bajnokok
Ligájában a nyolcaddöntőnél is
tovább sikerül-e lépni?
A bajnokságra vonatkozó kérdésre
a választ csak a jövő év májusának
végén tudjuk megadni, a BL-ben
azonban már hamarabb kiderül,
hogy a Pick milyen játékerőt
képvisel a világ legjobb csapatainak
vetélkedőjében. A Magyar Kupadöntőt pedig most a bajnoki
rájátszás előtt, áprilisban rendezik
meg
A klubvezetés arra törekszik, hogy
hosszú távra együtt tartsa a
csapatot Ennek a törekvésnek
pedig be kell érlelnie a gyümölcsét.
Ebből kiindulva egyet bizton
állíthatunk: Zorán Kurtes edző
együttese egészen biztosan ott lesz
a ba|nokság rájátszásának négyes
döntőjében. Persze a realitás talaján
maradva, bár kissé félve kijelentve,
hiszen a csapat a legutóbbi MKdöntőn
óriásit
teljesítve
keresztülhúzta
a
szakma
számításait, a játékosállományban
szintén alig változó Veszprém jobb
erőkkel rendelkezik, ezért várjuk
a Pick Szegedet a dobogó második
fokára Az országhatáron túl is
ismert szegedi szurkolói segítséggel
azonban a mi számításainkat is
keresztülhúzhatják.
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Hercegnoviban
a Szeged Beton VE
A Szeged Beton VE OB l-es férfi vízilabdacsapata mától Hercegnoviban készül - ötnapos
edzőtáborral - a közelgő Hídépítő-kupára és a Magyar Kupára.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szeged Beton VE vízipólósai
tegnap érkeztek meg Hercegnoviba (teljes kerettel, 15 játékossal), az ötnapos kemény edzőtábor helyszínére. A munka, a tréning ma kezdődik Gyöngyösi
András vezetőedző tanítványainak, a program nem sok unatkozásra, lazításra ad lehetőséget
Baksáéknak.
- Hétfőn és kedden napi két
edzőmérkőzését játszunk a helyi
együttessel - mondta luhász

A Kemény Dénes szövetségi kapitány vezette férfi vízilabda-válogatott ráhangolásként 23-6-ra
verte a csoportmeccsek első körében Szlovéniát. A második
mérkőzés már nehezebbnek ígérkezett, a „pepitacsapat", vagyis
Horvátország volt a szombati ellenfél. Az első két negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, a
harmadikban azonban a víz alá
küldték ellenfelüket Kásásék: ezt
a szakaszt 5-1-re nyerték. Tulajdonképpen ezzel állt helyre a világ rendje, a vége sima 16-1 l-es
győzelem lett. A vasárnapi találkozón az olaszok következtek, a
gyengébb kezdés után simán, lazán nyertek Molnár Tamásék,
13-6-ra.
A Hungerit-Szentesi VK kiválóságát, Tóth I. Andreát is a soraiban tudó női nemzeti együttes a
hollandok ellen kezdett. A második játékrészben kicsit ráijesztettek a mieinkre a „tulipánosok",
de a folytatásban már simán célba ért a ValkayÁ., Stieber (a csapatkapitány a kilencedik Euró-

György, a klub szakosztály-igazgatója. - Szerdán átmegyünk
Dubrovnikba, ott kétkapuzunk a
helyi gárdával, majd csütörtökön
és pénteken délelőtt és délután
ismét a Hercegnovi lesz az edzőpartner. Vissza Szegedre az utolsó foglalkozás után, péntek éjjel
indulunk. A főhangsúly a gyakorláson, a munkán van ; szeretnénk jól felkészülni már sajátrendezésű tornánkra, a Hídépítő-kupára, melyet szeptember
15-étől 17-éig rendezünk meg, és
nem sokára rajtol - még az OB I
előtt - a Magyar Kupa küzdelemsorozata is.
Nemsokára az ellenfelek neve,
a program is napvilágra kerül, hiszen a bajnokság és a Magyar Kupa sorsolását ma tartják szövetségben.

pa-bajnokságán szerepel!) és
Zantleitner
vezérelte gárda,
11-6. A spanyolok elleni összecsapás már lényegesen nagyobb
küzdelmet, birkózást hozott, és
némi meglepetésre a mieink elhullajtottak egy pontot, 8-8 lett
a vége. így a csoportelsőségről a
spanyol-holland találkozó dönt.
Ugyanis mieink sikere a kvartett
leggyengébbje, Szerbia ellen (kezdés ma délben) nem kétséges.
i.p.
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Vastaps búcsúztatta a fallabda-világbajnokságot a TIK-ben

Százszázalékos
a férfiválogatott
A Belgrádban zajló vízilabda Európa-bajnokságon eddig jól szerepelnek válogatottjaink. A férfiak három forduló után százszázalékosak, míg a nők csak a
spanyolok ellen veszítettek
pontot.

A

EREDMÉNYEK
Az Eb eredményei. Férfiak: Magyarország-Horvátország 16—11
(4-3,3-4,5-1,4-3), a magyar gólszerzők: Kásás, Kiss G. 4-4, Biros
3, Varga Dániel 2, Madaras, Hosnyánszky, Varga Dénes l - l . Magyarország-Olaszország
13-6
(3-2, 6-2, 2-1, 2-1), a magyar
gólszerzők: Kásás 3, Kiss G., Molnár, Biros 2-2, Kis G., Hosnyánszky,
Madaras, Varga Dénes l - l .
Nők:
Magyarország-Hollandia
11-6 (4-1, 2-4, 2-0, 3-1), a magyar gólszerzők: Valkay Á., Zantleitner, Stieber 2-2, Pelle, Tomaskovics, Drávucz, Brávik F., Bujka
B. l - l . Magyarország-Spanyolország 8-8 (4-2, 2-3, 0-1, 2-2), a
magyar gólszerzők: Stieber, Tomaskovics, Zantleitner 2-2, Pelle,
ValkayÁ. l - l .

Krajcsák Márk ezüstérmes
Befejeződött a szegedi V. egyetemi és főiskolai fallabda-világbajnokság, mely a zárónapon,
szombaton szép magyar sikert
hozott: Krajcsák Márk ezüstérmet szerzett. A legtöbb medált (két-két aranyat és bronzot)
a britek vihették haza.
Akárcsak a csapatdöntőt, az
egyéni finálékat, helyosztókat is
az Ady téri TIK (tanulmányi és
információs központ) aulájában
felállított tiszta üvegpályán rendezték meg az V egyetemi és főiskolai fallabda-világbajnokságon.
- Eddig azt kaptuk, amire számítottunk, elégedettek vagyunk
- mondta még a program kezdete
előtt Szabó József, az egyetemi
sportközpont vezetője, a szervezőbizottság titkára. - Tizenhat
ország legjobbjai jöttek el hozzánk, a gyerekek jól érezték magukat Szegeden és az érdeklődés
is megfelelő volt, a csapatdöntő
szinte telt ház előtt zajlott, és remek volt a hangulat. Úgy látom,
most is gyülekezik a közönség.
Szívesen megrendeznénk még
egyszer ezt a rangos világversenyt.
A lelátók, az üvegkalitka körül
elhelyezett székek lassan megteltek, s a publikum először a női
bronzmeccset „izgulhatta" végig.
Az idézőjel indokolt, mert körömrágásról szó sem volt, a brit
Siddal meglehetősen simán,
3:0-ra (alig több mint 20 perc
alatt!) intézte el a vb első kiemeltjét, a kanadai Patrickot. A
férfi helyosztóra nem került sor,
mert az amerikai Illingworth
könnyebb sérülésre és fáradtságra hivatkozva visszalépett az öszszecsapástól. Viszont a programban másfél órás lyuk keletkezett,

Krajcsák Márk ezüstérmet szerzett a szegedi egyetemi fallabda-vb-n
a döntőkig. Kisebb tanakodás
után a szervezők ezt egy páros
bemutató mérkőzéssel „tömték
be", a britek a franciákkal vetélkedtek. A parti a játék minden
szépségét felvonultatta - az egyik
szigetországit, Harfordot még
lármázó mobiljához is kihívták a
ketrecből -, a nézők remekül szórakoztak.
Következtek a döntők. A nőknél az esélyesebbnek tartott malajziai Yoke Wah Lim nagyon
rosszul kezdett, sok hibával fallabdázott, német ellenfele, Rohrmülier hozta is az első két szettet. A kicsi maláj azonban foko-

NYELVTÖRŐ ÉS FISU-HIMNUSZ
£

Egy világbajnokság mindig produkál nemzetközi, országokon átívelő sztorikat, eseteket. Ezekből egy pici csokor. A svédek egyik versenyzője indiai
származású volt, viszont - ezek után természetes... - folyékonyan beszélt
magyarul. Még a nyelvünknél maradva: a hírek szerint a malajziai világbajnok, Yoke Wah Lim számára sem teljesen idegen a magyar, annyit legalábbis tud, hogy „Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó". A nyelvészkedés után arról is essék szó, hogy a publikum alaposan
csodálkozott az eredményhirdetések alkalmával. A két brit és a maláj
győztesnek ugyanis nem országuk nemzeti dalát, hanem a FlSU-himnuszt,
a „Gaudeamus igitur"-t játszották. Mert egyetemi és főiskolai versenyeken
kötelezően ezt kell.

Fölényben voltak a szegediek

Csavarker triatlon-kupa végeredménye, gyermek, leányok: 1. Schreiter
Virág (Titán TC). Fiúk: 1. Garamvölgyi
Csaba, 2. Gábor Kristóf, 3. Réti Szabó
Dávid (mindhárom Szeged). Serdülők,

leányok: 1. Varga Réka (Titán TC). Fiúk: 1. Fehér Gergő (Titán TC), 3. Csonka Péter (Szeged). Ifjúságiak, nők: 1.
Varga Réka, 2. Farkas Lili, 3. Fürtön
Laura (mindhárman Titán TC). Férfiak:
1. Ognjen Stojanovics (szerb). Juniorok,
férfiak: 1. Kozári András Titán TC), 3.
Móra Csaba (Szeged). Felnőttek, nők:

1. Farkas Kitti, 3. Péntek Andrea
(mindkettő Szeged). Férfiak: 1. Csányi
Róbert (Vásárhely), 2. Szekeres Norbert
(Titán TC). Szeniorok, nők: 1. Rada
Lászlóné (Kiskunhalas). Férfiak: 1. Ferencz Ferenc (Titán TC), 2. Jakócs
György (Szeged). Baráti váltó: 1. Fekete Dögvész (Szekeres, Csányi, Havlik),

IMRE PÉTER

HELYOSZTOK. VÉGEREDMÉNYEK
£

A helyosztók eredményei. Férfiak, a
3. helyéit Joel Hinds (brit) -Julián Illingworth (amerikai) - Illingworth
sérülés, fáradtság miatt visszalépett
döntő: Chrístopher Ryder (brit)—Krajcsák Márk 3:1 (7:9, 10:8, 9:1, 9:4).
Végeredmény: 1. Chrístopher Ryder,
2. Krajcsák Márk, 3. Joel Hinds, 4. Julián Illingworth, 32. Kerényi Ádám.
Nők, a 3. helyért Lauren Siddal
(brit)—Katié Patrick (kanadai) 3:0
(9-2, 9:5, 9:4), döntő: Yoke Wah Lim
(malajziai)-Kathrín Rohrmüller (német) 32 (6:9, 1:9, 10:8, 10:9, 9:2).
Végeredmény: 1. Yoke Wah Lim, 2.
Kathrin Rohrmüller, 3. Lauren Siddal,
4. Katié Patrick, 21. Kecse Nagy Help.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A spanyol válogatott nyerte a japánban rendezett férfi kosárlabda-világbajnokságot, miután a tegnapi döntőben meglepetésre rendkívül
magabiztos, 23 pontos győzelmet aratott az előzetesen esélyesebbnek
tartott, Európa-bajnok görögök felett.
Ezt megelőzően egyik együttes sem szerzett soha érmet vb-n.
A találkozó tulajdonképpen már a második negyedben eldőlt, amikor az egyébként is jobban kezdő spanyolok 20 pontosra növelték előnyüket. A különbség a harmadik játékrészben sem csökkent, s a görögök - akik az elődöntőben a torna favoritjának tartott amerikaiakat
búcsúztatták - az utolsó felvonásra szemlátomást feladták a küzdelmet.
A spanyoloknál - akik nélkülözni kényszerültek egyik legjobb játékosukat, a pénteki elődöntőben megsérült Pau Gasolt (Memphis
Grizzbes) -forge Garbajosa és ]uan Carlos Navarro volt a vezéregyéniség, ők mindketten 20-20 pontig jutottak.
A Malagától az NBA-ben szereplő Toronto Raptorshoz távozó Garbajosa hat triplát dobott, s emellett tíz lepattanót is begyűjtött. A spanyolok diadalukkal kvalifikálták magukat a 2008-as pekingi olimpiára.
Döntő: Spanyolország-Görögország 70-47 (18-12, 25-11, 11-11,
16-13). A legjobb dobók: Navarro, Garbajosa 20-20, Reyes 10, illetve
Kakiuzisz 17, Papalukasz 10, Focisz 7.
A 3. helyért: Egyesült Államok-Argentína 96-81 (21-27, 29-22,
19-13,27-19).

Szegedi fölényt hozott a Szeged melletti Maty-éren megrendezett Csavarker triatlonverseny.

Farkas Kitti nyerte a nők vetélkedését

tunk, elégedettek voltak a rendezéssel, a hagyományos magyaros
vendéglátással. Az pedig külön
öröm volt, hogy a közönség is a
sportág mellé állt, a döntőket
szépszámú publikum tekintette
meg.
Pápai szavait alátámasztandó a
férfi döntőt, valamint az eredményhirdetéseket követően vastaps búcsúztatta a versenyzőkejt,
az V. egyetemi és főiskolai fallabda-világbajnokságot.

Spanyolok a trónon

Jó időben, remek hangulatban zajlott a Csavarker triatlon

Szikrázó napsütés, remekül előkészitett terep várta az V. Csavarker triatlon verseny résztvevőit a
Szeged melletti Maty-éren. Az elmúlt napok rossz időjárása szerencsére nem hűtötte le a vizet,
azonban így is többen dideregve
tették meg az első métereket.
Természetesen miután mozgásba, azaz úszásba lendültek, már
nem fáztak. Előbb a minik, majd
ezután a sprinttáv résztvevői csatáztak a nemzetközivé avanzsált
viadalon. Szerencsére a Tari Jenő
által támogatott versenynek a
Vajdaságban is jó híre van, így
Dynamic egyesület sportolói nagyobb létszámmal képviseltették
magukat. Igaz, a legnépesebb
csapattal a Szegedi Titán TC jelentkezett. És ez nem csak a létszámban, ha nem az érmek számában is megmutatkozott. A Tisza-parti klub versenyzői taroltak, „egy zsák" érmet szereztek.

zatosan magára talált és óriási
küzdelemben fordított. A férfiaknál volt miért izgulni, kiért szorítani: Krajcsák Márk a brit Christopher Ryder ellen harcolt az aranyért. Egy óra és két játszma
után 1:1, pedig lehetett volna 2:0
is Krajcsáknak, de Ryder 5:8-ról
fordított és egalizált. Utána, kis
túlzással, már csak ő volt a pályán, nyert és elhódította a
vb-aranyat.
- Az volt a döntő, hogy a második játszmában 8:5-ös vezetésnél
szettlabdáról nem tudtam nyerni
- értékelt Krajcsák Márk -, ha elhúzok 2:0-ra, szinte biztos, hogy
világbajnokként jöhetek le a pályáról. Az egyenlítés után, a harmadik játékban mindkét lábam
begörcsölt, a talpamtól a derekamig; küzdöttem, de hiába. Egy
kicsit csalódott vagyok, hazai közönség előtt szép lett volna győzni.
- Színvonalas mérkőzéseket
hozott a világbajnokság - mondta Pápai Miklós, a selejtezőknek
otthont adó Squash Club szabadidő-központ tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. - A TIK impozáns épülete méltó helyszíne volt
a döntőknek. A résztvevőktől
sok pozitív visszajelzést kap-

Fotó: Frank Yvette

Fotó: Schmidt

Andrea

2. Pajzán Majális (Kozári, Csöke,
Frank), 3. Puncsos tévések (Kresák,
Ferencz, Lévai). Családi: 1. dr. Tarnai
László, ifj. Tarnai László, Tarnai Orsolya, 2. Farkas Ilka, Farkas Lili, Farkas
István, 3. Kószó Flóra, Kószó Barnabás, 3. Kószó Tibor.
S.R.
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UJABB MAGYAR FÉRFI VERESÉG
Nem sikerült javítani a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak. A múlt heti
oroszországi vereség után tegnap Szombathelyen is vereséget szenvedett Európa-bajnoki selejtezőn. Hiába játszottak sokáig jól a mieink, sőt még félidőben
vezettek is, a rossz hajrának, és pontatlan támadásvezetésenek köszönhetően
kikaptak a csehektől.
Eredmény: Magyarország-Csehország 76-80 (16-16,25-21,19-21,16-22)
Európa-bajnoki selejtező, II. forduló, C csopor, Szombathely, 1500 néző.
A harmadik fordulóban a magyar válogatott szerdán 20.15-kor a belgiumi Leuwenben lép pályára.
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Hat hazai gárda győzött a hétvégi fordulóban

Vásárhelyi
ötös
Szarvason
Sándorfalva, Balástya: jeles!
if

f::;:.'

A labdarúgó N B III-ban a HFC - végre - győzött,
a Csongrád ikszelt, az Algyő pedig kikapott.
SZARVAS-HFC 1-5 (1-2)
Szarvas, 200 néző. Vezette: Kálé.
Szarvas: Balatoni - Kugyela B. (Terhes), Rónyai, Kriska, Csellár
- Fekécs, Zahorecz (Kiszel), Kondacs (Rácz A.), Darida R - Klimaj, Czigléczki. Edző: Paulik János.
HFC: Bíró - Szűcs, Dálnaki, Pécsek, Borbás Zs. - Varga M.
(Mészáros), Antal, Keller, Marton B. (Rácz D.) - Bernáth, Végh.
(Nagy A.). Edző: Rostás Károly.
Gólszerzők: Darida R (1 l-esből), ill. Bernáth (2), Mészáros,
Nagy A., Szűcs (1 l-esből).
Kiállítva: Klimaj.
Az egész találkozón rákényszerítette a k a r a t á t ellenfelére a vendégcsapat. A H F C emellett eredményesen is játszott, így megszerezte első győzelmét
ebben a bajnokságban. A hazaiak a 86. percben tíz
főre fogyatkoztak, Klimaj a félpályánál szabálytalankodott, a bíró pedig kiállította.
Rostás Károly: - Végre sok gólt szereztünk,
és
magabiztos győzelmet
arattunk.
Jók: Fekécs, ill. Dálnaki, Keller, Szűcs, Végh.

ii lté f' e y f e„

5,

GYULA-ALGYO 2-0 (0-0)
Gyula, 150 nézd. Vezette: Barta.
Gyula: Steigerwald - Cseke (Laurinyecz), Bányai R, Brasoveanu, Fabulya - Tóth R. (Deák), Varga A., Tamási, Karda - Germán, Bányai T. (Dobray). Edző: Oláh Ferenc.
Algyő: Dénes - Kiszner, Vass, Kothencz, Krucsó - Retek, Sipos,
Varga N. (Herczeg), Radnai (Balogh) - Daróczi - Katona. Edző:
Lóczi István.
Gólszerzők: Tóth R. (1 l-esből), Deák.
Kiállítva: Steigerwald, ill. Vass.
N a g y o n gyenge t e l j e s í t m é n y t n y ú j t o t t az Algyő,
s erre m é g az s e m m e n t s é g , hogy a 42) perctől,
Vass jogtalan kiállításától több m i n t egy félidőt
e m b e r h á t r á n y b a n játszott. Az első gólt 1 l - e s b ő l ,
a m á s o d i k a t pedig a 84. percben a 16-osról elvégzett algyői s z a b a d r ú g á s u t á n k o n t r á b ó l szerezték
a h a z a i a k . (A gólt m e g e l ő z ő e n Steigerwald
elsodorta Katonát, a m i é r t a z o n b a n s z i n t é n jogtalanul k a p o t t pirosat.)
Lóczi István: - Csapnivaló
teljesítményünket csak a játékvezető
teljesítménye
múlta
alul.
Jók: Bányai P., Varga A., Karda, ill. Dénes, Kothencz.
Tbvábbi eredmények: T ú r k e v e - B a j a O - l , Cegl é d - Ú j s z á s z 4 - 2 , M o n o r - K i s k u n f é l e g y h á z a 4—1,
Mezőtúr-Örkény 1-2.

CSONGRÁD-SZOLNOKI SPARTACUS
l-l (0-0)
Csongrád, 300 néző. Vezette: Németh Á.
Csongrád: Palatinusz - Forgó, Lovas, Szabó A., Korom - Szabó
L„ Lévai (Bertók), Deli, Csillag - Bagi, Kovács (Bálint). Edző:
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
Kurucz István.
1. Örkény
0
1 12
6 A tápéi kapus, Ádok négy gólt kapott a kistelekiektől
Fotó: Frank Yvette
Szolnok: Bak - Dálnoki (Varga), Lippai, Kosaras, Luca - Dras2. Cegléd
0
12 6 10
kóczi (Szabó), Horváth, Balázs, Kővári - Ruskó, Sárkány. Edző:
4 9
3. Mezőtúr
1
7 Gömörl Béla.
SZEGEDI VSE-MORAHALOM 2-1 (2-1) (Goldic). Edző: Koczkás Zoltán.
4. Mnnor
0
7 3 8
Gólszerzők: Kiss (3), Kránicz (2).
Gólszerzők: Lévai, ill. Ruskó.
1
6 7
Szeged, Vasutas-stadion, 100 néző. Ve5. Beje
9 Jók: Bitó, Piacsek, Kiss, Kránicz, III. Fan- T ö b b lehetősége volt az ú j o n c Csongrádnak, amely
4 2
zette: dr. Hegyi.
(. Gyula
' 2
32 6
Szegedi VSE: Tombácz - Simon, Szélpál, csali, Molnár.
a 70. percben Lévai révén szerzett vezetést. Aztán
7. Csongrád
4 1 2 11
7 5
5A labdarúgó megyei I. osztály Tordasi, dr. Török, Kőszegi (Bubori), BoIfjúságiak: Sándorfalva-Kiszombor 3-2
eljött a 87. perc, a m i k o r Ruskó 18 méteres szabad4 1 1 2
4 4
8. HFC
6hétvégi fordulójában hat hazai
sánszki, Vér, Gyimesi, Kárász (Raskó T.),
rúgásból, középről h a t a l m a s gólt lőtt, l - l .
4 1 1 2
49. Túrkeve
5 4
siker mellett két vendéggyőzeVáczi. Játékos-edző: Paksi Péter.
RÖSZKE-GYÁLARÉT 0-3 (0-0)
Kurucz István: - Nagyon jó iramú
mérkőzésen
4 1 1 2
10. Kígyó
3 5 4
lem született. A „megalkuvást",
Mórahalom: Eleven - Malmos (Gercsó), Röszke, 200 néző. Vezette: Zsurka.
a helyzetek alapján meg kellett volna nyernünk a
4 0 3 1
4 11. Szolnoki S.
5 3
vagyis a döntetlennel járó pontMajor, Laczi N. (Szél), Laczi Z„ Nyári, Si- Röszke: Brunczvik - Kovács R., Szűcs D. meccset, de a változatosság
kedvéért most a 87.
12. Kiskunfélegyháza
3
2 7 3
osztozkodást nem ismerték az
ha, Szentesi, Imre, Patarcic, Bálint (Tari). (Szabados), Papdi Sz., Szügyi, Gyányi,
percben egyenlített
az ellenfél. Ennek ellenére a
4 - 11 2
13. Szarvas
2
együttesek. Látogatóként csak a
látékos-edző: Majotr László.
Fodor (Sztuparity), Tanács A., Barna, Hű- csapat jól teljesített.
4
14. Újszász
39 0
Gyálarét és a Kistelek tudott
Gólszerzők: Bosánszki (2), ill. Siha.
Jók: Szabó A., Lévai, Bagi, Deli, ill. Ruskó, Bak.
vös, Holecska (Kasza) Edző: Cs. Tóth
MÁDI JÓZSEF
nyerni, és említést érdemel még Jók: dr. Török, Bosánszki, Kárász, Váczi,
Zoltán.
az is, hogy a Sándorfalva és a
ill. Imre.
Gyálarét: Kadnár - Szűcs S. (Szigeti),
Balástya csatársora jelest érdeIfjúságiak: Szegedi VSE-Mórahalom 6-0 Bogdán, Juhász, Illés A., Szép, Simon,
mel: ötöt-ötöt gurítottak ellenBeleznai, Vér (Szőri), Zsikó, Hegyesi (Háfelüknek.
gelmann). Edző: Sahin Tóth Dezső.
ÁSOTTHALOM-ÚJSZENTIVÁN
Gólszerzők: Zsikó (2), Hegyesi.
1-0 (1-0)
Kiállítva: Tanács A.
Györgyi Cs.,Stráma.
Jók: mindenki, ill. Páger, Törőcsik, BorÁsotthalom,
250
néző.
Vezette:
Patyi.
TUDÓSÍTÓINKTÓL
Jók: senki, ill. Szép, Vér, Zsikó, Hedács.
Ifjúságiak: UTC—Fábiánsebestyén 2-1
Ásotthalom: Vasuth - Baka (Ferencz),
Ifjúságiak: Tiszasziget-Szentesi K. 5-6
TISZA VOLÁN SC-SZEVIÉPBarbócz, Papp, Miklós, Gábor, Brakszató- gyesi.
MAKÓI SPARTACUS-CSANÁDPALOTA
MINDSZENT 3-1 (2-1)
risz (Kothencz), Farkas, Szlobodnik, Tóth
Ifjúságiak: Röszke—Gyálarét 2-3
CSANYTELEK-ÜLLÉS 3-2 (2-0)
Sz. T„ Bokányi Á. (Virágh). Edzők: Hevesi
Szeged. Felső Tisza-parti stadion, 200
A labdarúgó megyei II. osztály 0-1 (0-1)
Tibor, Gyenge Balázs.
néző. Vezette-. Somodi J.
KISKUNDOROZSMA-SZŐREG
hétvégi fordulójában elsősorban
Makó, MAK-pálya, 100 néző. Vezette: Ku- Csanytelek, 200 néző. Vezette: Cseh.
Gólszerzők: Urbácsik (2), Szeri, ill. KisÚjszentiván: Szénásl - Borbás, Gémes, 1-0 (0-0)
Tisza Volán SC-Szeviép: Kispéter a vendégcsapatok szerepeltek csora.
faludi, Peták.
Dargó, Babos, Vida, Bank, Burány, Kar- Békési, Rau, Adelhardt, Dóra, Illés, Jakjól. Idegenből hozta el mindháGólszerző: Erdélyi.
Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette:
sa, Kiss, Túri. Edző: Szalai István.
Jók: Urbácsik, Mészáros, Deák, ill. Kisfados, Vastag, Szélpál (Miklya), Kurucsai
rom pontot a Nagymágocs, a FáJók: Komáromi, Puskó, ill. senki.
Gyertyás.
Gólszerző: Miklós (1 l-esből).
ludi, Gyuris.
(Harmos), Füle (Dlusztus I.) Edző: Vágó
biánsebestyén és a CsanádpaloIfjúságiak: Makói Spartacus-CsanádpaKiskundorozsma: Farkas - Koza, Ottlik
Kiállítva: Rau.
Attila.
lota 2-2
S., Cseh, Túri D., Szabó, Fazekas, Csányi, ta, illetve döntetlent harcolt ki a
Ifjúságiak: Csanytelek—Üllés 4-5
Mindszent: Molnár - Sebestyén, Szabó,
Jók: Gábor, Barbócz, Bokányi Á„ ill. Szé- Mangó, Túri B„ Bacsa (Trenk). Edző: Ott- Székkutas és az Apátfalva. Hazai
környezetben a Tiszasziget és a
TÖMÖRKÉNY-APÁTFALVA l - l (1-0)
lik Sándor.
Bozó, Tóth, Musa, Galambosi, Mucsi, Ko- nási.
SZABADNAPOS: UNIVERSITAS SE
Csanytelek nyert, ezt a Szentesi
Tömörkény, 100 néző. Vezette: Forgó S.
vács P, Kovács G. (Varga), Csatlós (ViIfjúságiak: Ásotthalom—Újszentván l - l
Szőreg: Kiss J. - Nagy V„ Jankó, Szabó
Gólszerzők: Potor, ill. Köteles.
da). Edző: Antal Ferenc.
T„ Tóth A., Csordás, Csikós, Tóth T„ Kéri, Kinizsi és az Üllés bánta.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
Jók: Potor, Koós, Kasza, ill. mindenki.
Gólszerzők: Babos (2), Vastag, ill Bozó.
BALÁSTYA-BORDÁNY 5-0 (3-0)
Balla (Bárszky), Bodó (Laszk). Edző:
1. Szentesi Kinizsi
4 3 0 1 11- 5 9
Ifjúságiak:
Tömörkény—Apátfalva
6-2
Jók: Kispéter, Babos, Vastag, Burány, III.
Balástya, 200 néző. Vezette: Széli.
Szabó István.
TUDÓSÍTÓINKTÓL
2. Nagymágocs
3 3 0 0 8- 2 9
Molnár, Kovács P, Kovács G„ Tóth.
Balástya: Fodor - Krajczár (Rácz), Bitó
Gólszerző: Csányi.
3. Csanytelek
4 3 0 1 10- 8 9
Ifjúságiak: Tisza Volán SC-Mindszent
DESZK-NAGYMÁGOCS 1-4 (0-3)
(Kordás), Erhardt, Zámbori, Kovács,
Jók: Csányi, Túri D., Túri B„ Farkas, ill.
SZEGVÁR-SZÉKKUTAS l - l (0-1)
4. Fábiánsebestyén
3 2 0 1 10- 4 6
7-1
Szélpál, Takács, dr. Szőke, Tóth L„ GéJankó, Tóth T„ Csordás.
Szegvár, 150 néző. Vezette: Böszörményi. Deszk, 150 néző Vezette: Kószó.
3 2 0 1 8- 36
Gólszerzők: Kószó K„ ill. Szabó (2), Kó- 5. Csanádpalota
mes (Tóth Á.). Játékos-edző: Tóth Ákos. Ifjúságiak: Kiskundorozsma-Szőreg
Gólszerzők: Ember, ill. Horváth.
6. Tiszasziget
4 2 0 2 7- 66
szó (2).
Bordány: Győri - Bán, Tombácz, Lajkó,
10-0
Kiállítva: Forrai L. (Székkutas).
FERROCOLOR-TÁPÉ-KISTELEK
7. Szegvár
4 1 2 1 9 - 7 5
Vastagh, Valkó (Gyuris), Merley, Kádár
Jók: Juhász, Tóth M„ Bubor, ill. Horváth. Jók: senki, III. mindenki.
1-4 (0-2)
8. Tiimörkény
4 1 2 1 4 - 5 5
Kiállítva: Faragó, Kasziba, III. Sándor.
(Fejsze), Szabó, Magyar (László), Völgyi. A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
Ifjúságiak: Szegvár-Székkutas 4-1
Tápé, 100 néző. Vezette: Bősi.
9. Apátfalva
4 1 2 1 5 - 9 5
Ifjúságlak: Deszk-Nagymágocs 4-5
Edző: Gábor Antal. v
Ferrocolor-Tápé: Ádok - Palotás (Far1. Balástya
4 4 0 0 19- 3 1 2
10. Székkutas
3 1 1 1 4 - 5 4
kas), Király, Szabó, Kurucsai, Révész,
Gólszerzők: dr. Szőke (2), Bitó, Zámbo2. Tisza Volán
4 4 0 0 14- 5 12 UTC—FÁBIÁNSEBESTYÉN 0-1 (0-0)
11. Üllés
3 1 0 2 4- 93
Lantos, Ábrahám, Kecskés (Kucsera),
TISZASZIGET-SZENTESI KINIZSI
ri,Tóth Á.
4 3 1 0 7 - 410
Szeged, Kertész utcai pálya, 100 néző.
3. SZVSE
12. Deszk
4 0 2 2 5 - 10 2
Farsang (Gerecz). Sztán. Edző: Daru
2-1 (1-0)
Jók: Szélpál, Tóth L, Fodor, dr. Szőke,
4 3 0 1 11- 1 9 Vezette: Cseh.
4. Kistelek
13. UTC
4 0 1 3 3- 6 1
Sándor.
ill.Vastagh, Bán.
4 2 1 1 4- 2 7
Gólszerző: Stráma.
Tiszasziget, 100 néző. Vezette: Fodor.
5. Újszentiván
0 0 0 0 0- 00
Kistelek: Keresztes - Farkas, Hegedűs
Ifjúságiak: Balástya—Bordány 1-3
4 2 0 2 16- 6 6 Jók: Pálfy, Kéri, ill. Ruzs-Molnár, Kubai l„
Gólszerzők: Buknicz, Mracskó, ill. Páger. 14. Universitas
6. Sándorfalva
15. Makó
3 0 0 3 0- 9 0
F., Rácz (Molnár), Hegedűs Cs., Bakonyi,
4 2 0 2 9- 8 6
7. Mindszent
Koncz M .Zuh (Török), Kispál (Jakab),
4 2 0 2 6- 8 6
SÁNOORFALVA-KISZOMBOR 5-0 (1-0)
8. Bordány
Koncz R„ Kiss. Játékos-edző: Kispál
4 1 1 2 7- 7 4
Sándorfalva, 250 néző. Vezette: Samu.
9. Gyálarét
Csaba.
4 1 1 2 7- 8 4
Sándorfalva: Dobó - Kalmár, Szabó T.,
10. Röszke
Gólszerzők: Révész, III. Zuh (3), Koncz
4 1 1 2 4- 6 4
Antal (Nlkolányi), Szűcs, Leginszki (Bo11. Ásotthalom
M.
Miután' Róth Antal csapata a u g u s z t u s 15-én a
4 1 1 2 4 - 8 4 Az U 2 1 - e s orosz labdarúgó-válogatott k ö n n y e d é n
zó); Szabó N. (Piacsek), Kránicz, Kiss,
12. Tápé
Szusza Ferenc-stadionban 5 - 0 - r a győzte le az észaJók: Király, Révész, Sztán, III. Keresztes
4 1 0 3 5 - 15 3
nyert a finnek o t t h o n á b a n Európa-bajnoki selejteBitó, Takács. Edző: Széli József.
13. Kiszombor
(a mezőny legjobbja), Zuh, Koncz M.
ki csapatot, egy esetleges moszkvai d ö n t e t l e n n e l
4 1 0 3 1 - 12 3 zőn, így a csoportelsőségről a magyarok elleni találKiszombor: Benyó - Tamási, Bodré, Ra- 14. Kiskundorozsma
Ifjúságiak: Ferrocolor-Tápé—Kistelek
m á r továbbjutna a legjobb 16 közé.
kozó d ö n t szerdán Moszkvában.
kity, Fancsali, Paku, Kovács (Csizmadia), 15. Szőreg
4 0 2 2 2 - 10 2
0-2
Horváth, Tézsla K„ Molnár, Tézsla L.
16. Mórahalom
4 0 0 4 5 - 12 0

LABDARUGÓ MEGYEI 1.0.

Vendégcsapatok hétvégéje
LABDARUGÓ MEGYEI 11.0.

Fölényesen nyertek az oroszok

A Ferroép számára szombaton kezdődik a bajnokság

Tekés főpróbasiker
TEKE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Utolsó felkészülési mérkőzését j á t s z o t t a a b a j n o k i r a j t
e l ő t t a Ferroép-Szeged férfi tek e c s a p a t a a szerbiai Z e n t á n ,
a h o l a helyi első o s z t á l y ú gárda v e n d é g e volt. A t e l e p ü l é s e n
s z ü l e t e t t a szegediek fiatal teh e t s é g e , Zapletán
Zsombor,
aki n a g y s z e r ű j á t é k o t n y ú j t o t t ,

és egyedül j u t o t t h a t s z á z fa
(602) fölé. A további szegedi
t e k é s k ö z ü l Kakuk
Levente
5 7 6 , Kecskés Miklós 5 7 5 , Kórsai László 568, Kovács
Gábor
5 6 7 , m í g Földesi Zsolt 5 2 9 f á t
g u r í t o t t . A Ferroép végül százh a t v a n fával m ú l t a felül a Z e n t á t , a z a z a f ő p r ó b a k i v á l ó a n sikerült.
A Tisza-parti gárda s z o m b a t o n
Pápán kezdi meg szereplését a
hazai szuperligában, m a j d október elején m á r a Világkupa eszéki
döntőjében startol.

Nyertek
Kakáék
Brazília simán, 3-O-ra legyőzte
Argentínát barátságos labdarúgó-mérkőzésen Londonban.
A két dél-amerikai együttes 60
ezer nézőt vonzó összecsapásán a k hőse az u k r á n Sahtar Doneck futballistája, Elano volt, aki
két gólt is vállalt magára. A kegyelemdöfést Kaká adta meg.
Brazília-Argentína 3 - 0 (1-0)
London, Emirates Stadion, 60
ezer néző. Vezette: Steve Bennett
(angol).
Gólszerzők: Elano (3., 67.),
Kaká (90.)

Az Első Beton Szeged ma 19 órakor fogadja az Aramist

Bajnoki döntős vizitál Szegeden
FUTSAL
Ma e s t e m e g k e z d ő d i k a f u t s a l
N B I 2 0 0 6 - 2 0 0 7 - e s sorozata.
A két C s o n g r á d m e g y e i csapat k ö z ü l a s z e g e d i hazai pályán, a s z e n t e s i i d e g e n b e n
startol.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Átalakult bajnoki döntőst fogad
m a 19 órától az újszegedi sportc s a r n o k b a n az Első Beton. A sze-

gedi gárda jól i s m e r h e t i ellenfelét, hiszen a felkészülési időszakb a n kétszer is játszott vele m i n d k é t s z e r le is győzte. Az Aram i s az e l m ú l t b a j n o k s á g b a n
nagy csatára késztette a végül
győztes Gödöllőt, amely 3:2-es
összesítéssel szerezte meg az elsőséget.
Az A r a m i s csapatából négy játékos, v a l a m i n t az edző távozott.
Szabó Zoltán (válogatott) a rom á n i a i Székelyudvarhelyre, Camin Róbert (válogatott), a k a p u s
Komáromi lános és Sivák Péter
egyaránt Gödöllőre igazolt, az

edző Soós Ferenc helyett pedig
játékos-edzőként Frank
Tamás
irányítja a gárdát.
A szegediekre e n n e k ellenkezője jellemző: m i n i m á l i s változás
t ö r t é n t a keretben, csak Fekete
távozott. Viszont többen is sérüléssel bajlódnak: Csűri,
Brinszky,
Vastag, Rácz A. biztos n e m játszik, sőt több hétig n e m számíth a t rá Szabó Zsolt edző, míg
Tóth A. és Puskás játéka kérdéses.
A Legrand-Szentes Siklóson
kezdi m e g szereplesét, 'rtlégpedig
19.30-kor.
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Egy pont a mumustól
A labdarúgó NB II keleti csoport negyedik fordulójában az
otthon játszó Makó döntetlent
ért el a mumusnak számító Kazincbarcika ellen.

de ajtó-ablak helyzetből a kapu
fölé lőtte a labdát. A 77. percben
talpra ugrottak a szurkolók. A
rengeteget futó Schreiber jobbról
Zakarhoz ívelt, ő csinált egy remek cselt a 16-oson. belül, amiKiadós vereséggel a háta mögött kor buktatták, 1 l-es! A büntetőfogadta a Makó FC a Kazincbar- ből Bány a bal alsó sarkot vette
cikát. Igaz, a Fradi elleni 0-4 célba, de Botló villámgyors vetőnem okozott a Maros-partiak- déssel odaért... A vendégjátékonál depressziót, mert a Ferenc- sok boldogan paskolták kapusok
várostól, pláne idegenben ki le- fejét, de két perc múlva már szohet kapni, ez a papírforma. Ez- morkodhattak. Történt ugyanis,
zel nem is volt semmi gond, hogy Kis K. hatalmas, jobb oldali
csakhogy itt volt a mumusnak bedobásából Varga R. fejjel kapuszámító Barcika. Az elmúlt két ra csúsztatta a labdát, amelyet
évad négy bajnokiját egytől Botló már csak a gólvonalon túlegyig a borsodiak nyerték. A leg- ról tudta a mezőnybe ütni. A köutóbbi idényben kétszer is zelben álló játékvezető habozás
4-0-ás kazincbarcikai győzelem nélkül középre mutatott, 1-0. A
született. A hazaiak abban re- gól után növelhette volna előménykedtek, bíztak: egyszer nyét a Makó, de Schreiber „forinminden rossz sorozat megsza- tos" labdáját a fiatal Bakos T. 12
méterről nagyon rosszul találta
kad.
Mindkét csapat óvatosan kez- el. Három perc múlva kiderült,
dett, a biztonságra helyezte a nagy árat fizetett érte a Makó.
hangsúlyt. Aztán a 8. percben Engit senki sem támadta meg, a
ijesztő jelenet játszódott le: a középpályás pedig gondolt egy
vendégek kapujánál Magyar és merészet, a 16-os sarkától háDávid összefejelt, erősen tánto- rom méterre lövésre szánta el
rogva hagyták el a helyszínt, magát, a jól eltalált labda pedig a
azonban az ápolás után mind- meglepett Czirbus keze mellett a
ketten folytatták a játékot. Ami- bal alsó sarokba vágódott, l - l .
ben a hazai drukkereknek nem Az utolsó percekben nehéz pillasok örömük lelt. Az első makói natokat élt át a hazai együttes, de
helyzetre húsz percet kellett vár- az eredmény már nem változott.
ni, ekkor Zakar két ember között
A Makónak megint nem sikeKulacsikhoz löbbölte a labdát, a rült legyőznie mumusát, de a két
középpályás 8 méterről megcé- gárda az utóbbi időszakban lejátlozta a jobb felső sarkot, de Botló szott találkozói ismeretében az
hatalmas bravúrral védett. Hét egy pont sem számít rossz eredperc múlva pedig Varga R. vissza- ménynek.
fejelt labdáját Sebők a gólvonalTakács Zoltán: - Sok nehézról vágta ki. Ezekkel együtt fö- séggel küszködtünk a meccsen,
lényben futballozott a Barcika, ennek ellenére mumusunk ellen
lényegesen többet volt nála a lab- szerzett egy pontunkat értékesda. Ebben elsősorban a hazai kö- nek mondom.
zéppályások voltak ludasok, akik
Tbvábbi eredmények: Nyínem szűrtek elég hatékonyan, a regyháza-Bőcs 2-1, Tuzsér-Karcsatárokat pedig kevés támoga- cag 0-1, Orosháza-Békéscsaba
tásban részesítették.
0-0, Vecsés-FTC 0-3, Szol3-2,
JászapáA szünetben jött a rossz hír: nok-Budafok
Magyar fejfájásra, kettős látásra ti-Baktalórántháza 0-1.
panaszkodott, nem tudta folytat- A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
4 4 0 0 13- 2 1 2
1. Ferencváros
ta a játékot. És ez már Podonyi
4 3 1 0 11- 4 10
2. Nyíregyháza
sérülése után a második kény4 2 1 1 6- 4 7
3. Bécs
szerű makói csere volt...
4 2 1 1 7- 6 7
Az ezer sebből vérző hazaiak 4. Orosháza
4 2 1 1 5- 4 7
nagy elánnal vetették magukat a 5. Vecsés
6. Szolnok
4 2 1 1 8- 9 7
második félidőbe. Az 53. percben
7. Kazincbarcika
4 1 3 0 6- 4 6
Bány bal oldali beívelését Schrei4 1 2 1 6- 6 5
ber fejjel csúsztatta kapura, de 8. Tuzser
9. Baktaloranthaza
4 1 2 1 3- 4 5
Botló résen volt, akárcsak Hadár
4 1 2 1 3- 6 5
bólintásánál. Az első játékrész- 10. Makó
4 1 1 2 5- 3 4
hez viszonyítva megtáltosodott a 11. Budafok
4 1 1 2 3- 6 4
Makó, fölénybe került, ami a gól- 12. Karcag
3 1 0 2 5- 5 3
helyzetek kialakításában is je- 13. Kecskemét
4 0 1 3 2- 5 1
lentkezett. Sokáig azonban el- 14. Békéscsaba
3 0 1 2 0- 7 1
pártolt a szerencse a kékmeze- 19. Jászberény
4 0 0 4 0- 6 0
sektől, sőt: Bodalik révén akár a 18. Jászapáti
SZELPAL LASZLO
vezetést is megszerezhette volna,

JEGYZOKONYV
Makó FC-Kazincbarcika l - l (0-0)
NB ll-es labdarúgó-mérkőzés, Makó, Erdei téri sporttelep, 600 néző. Vezette: Berettyón (Spisják, Bodoc).
Makó: Czirbus 5 - Magyar 6, Mórocz 6, Podonyi 5 - Kulacsik 4, Varga
R. 6, Bány 4, Kis K. 5, Fülöp 5 - Schreiber 6, Zakar 6. Edző: Takács Zoltán.
Kazincbarcika: Botló - Hanász, Bányai, Harnócz - Engi, Kovács R, Kerekes, Darók, Sebők - Dávid, Bodalik. Edző: Kádár Zsolt és Koleszár
György.
Gólszerzők: Varga R. a 79., Engi a 83. percben.
Csere: Podonyi helyett Hadár (4) a 33., Magyar h. Bakos Á. (5) a szünetben, Dávid h. Elek a 68., Bány h. Bakos T. (-) a 78„ Darók h. Sinkó a
79. percben.
Sárga lap: Sebők a 31., Kovács R a 68., Bány a 72., Hanász a 77., Zakar a 80., Engi a 83. percben.

Az amerikai játékos befejezte a játékot

Agassi zokogott
TENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fájó búcsút vett az amerikai
Andre Agassi az US Open küzdelmeitől. Az egykori világelső
élete utolsó versenyén, a harmadik fordulóban vereséget
szenvedett Benjámin
Beckertől. Hiába játszott parádésan
az első két fordulóban a közön-

ség nagy kedvence, a harmadikban megálljt parancsolt neki a fiatal Becker. Egy nem
mindennapi és fényes pályafutás ezzel véget ért. Agassi a találkozó végén percekig zokogott, a nézők felállva - felesége, Steffi Gráf gyermekeivel is
ott voltak - ünnepelték. Egy
nagy csillagot a jövőben többet
nem léáthatunk, egy biztos,
Agassi már most hiányzik...
US Open,
III. forduló:
Becker-Agassi 7:5, 6:7, 6:4, 7:5.
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Csúfos vereséggel rajtolt labdarúgó-válogatottunk az Eb-selejtezőkön

Norvég mintás magyar zakó
Megint bizakodtunk, aztán
megint jól arcul csaptak bennünket: Hé, ébresztő, ez a magyar foci! Reménykedve ment ki
13 ezer szurkoló a Megyeri úti
Szusza-stadionban, reménykedve ültünk le a tévé elé - aztán
mit kaptunk? Norvég gálaelőadást. Labdarúgó Eb-selejtezőn:
Magyarország-Norvégia 1-4.
A magyar játékosok fogadkozva
várták a találkozót. Miért ne tették volna, hiszen egy új selejtezősorozat előtt mindig bizakodnak, ígérgetnek. A felkészülési
meccseken rendre elkapnak
nemzeti csapatokat, felpumpálva bennünk a focilázt. Most is
így történt: Angliában 3-1-re kikapni nem szégyen, Új-Zélandot
és Ausztriát legyőztük, ide nekünk az oroszlánt is!
Az első néhány perc is azt hozta, amit vártunk. A hazai gárda
kezdeményezőbb volt, a norvégok viszont két olyan négyfős védőfalat húztak kapujuk elé,
amely bizony áttörhetetlennek
tűnt. A 9. percben Lőw - a német
harmadosztályból válogatták be
és lett kezdő játékos - a bal oldalon villant, a 11 -es pontra gurított. Ott hiába érkezett a soproni
Horváth A., a nagy lövéseiről híres labdarúgó jobb „külivel" sután próbált lőni, a labda messze
elkerülte a kaput. Aztán Eger - a
spanyol másodosztályból válogatott - tett olyat, amelyért serdülőkorban azonnal lecserélik a játékost: röviden adott haza. A
manchesteri
Solskjaer
nem
hagyhatott ki annyit sérülés miatt, hogy ne csapjon le. Eltolta
Király mellett a labdát, és ballal
az üres kapuba gurított, 0-1.
Mitől, ha nem ettől kap lábra a
magyar csapat - gondoltuk. De
nem kapott lábra. Sőt miközben
a hazaiak többsége egy beívelés
után kifelé szaladt a saját büntetőterületéről, Király és Lőw öszszehozta a norvégok második
gólját. A kapus a bal oldalra dobta a labdát, Lőw megpróbálta becsapni Strömstandot, aki szerelte, majd a kifutó Király jobb válla
felett a jobb alsóba lőtt, 0-2.
Röpke harminckét perc alatt eldőlt a meccs. Jöttek a fütyülések,
a bekiabálások (Szép volt, fiúk!).
Ennyi idő alatt sikerült a derék
magyar labdarúgóknak elveszteni a nézők bizalmát. Világrekord!
Mint ahogy a két odaajándékozottgól is.
Még a szünet előtt kaptunk egy
újabb döfést - igaz, ez legalább
élményszámba ment. A 42. percben magasan szállt át a magyar
kapu előtt a labda, Király talán a
védőket igazgatta, talán azt jelezte, kint volt a labda, ám mire felemelte a kezét, a blackburni Pedersen éles szögből kapásból szé-
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Solksjaer őrületbe kergette Juhászékat
dületes bombát ragasztott a
hosszú sarokba, 0-3. Jogosan
mosolygott a norvég.
Hogy mire lehetett számítani a
második félidőben? Arra biztos
nem, hogy gálameccs lesz.
Ugyanis mindkét csapat képtelen rá. A norvégok a játékstílusuk, a mieink a stílustalanságuk
miatt. Hagen például akkora kifliket rúgott a labdába, hogy a Megyeri úti stadion lelátóját fedő tető több helyen behorpadt. Ezt
hívják célirányos focinak. Solksjaer még egyszer meglépett, a
16-oson belülre lépve lőtt, Király
pedig potyagóllal tette fel a koronát saját és a csapat teljesítményére. Előre dőlve a kezei, majd a
lába közt csúszott be a labda,
0-4. A csapatkapitány Andresen
hátán a gólszerző, akinek kint a
nyelve - így kell örülni 4-0-nál.
Mi meg csak szenvedtünk.
Hiába is vártunk valami pozitívat, az ezen az estén elmaradt.
Torghelle beállt - egyből forró
lett a levegő. Előbb két, majd
csak egy norvégot akart megmászni, földbe döngölni - vagy
csak leszerelni? - , kapott is egy
sárgát. Majd a magyarok egy
ajándék büntetőt. Gera - de érdekes, nem is lehetett említeni
a nevét az egész meccsen, csak
ekkor - a 89. percben ballal laposan középre lőtt. Torghelle
háttal a kapunak átvette a labdát, majd két védővel a háta
mögött hatalmasat esett. Vink
a nem létező bajsza alatt mosolyogva sajnált meg minket, és
11-est ítélt. Gera értékesítette,
1-4. Ennyi volt - az Eb-döntő
álmokból is. Szerdán Bosznia-Hercegovina
következik
idegenben. Jaj nekünk!

MTI-fotó

A csoport további eredményei: Málta-Bosznia-Hercegovina 2-5, Moldova-Görögország 0-1. A csoport állása: 1.
Bosznia-Hercegovina 3 pont/l
meccs (5-2), 2. Norvégia 3/1

Eredmények:
A csoport: Szerbia-Azerbajdzsán 1-0 (O-O), gólszerzők: Zigic (72.). Lengyelország-Finnország 1-3
(0-0) gsz.: Gargula (89.), ill. Litmanen (54., 76.,
utóbbit 11-esből), Vaeyrynen (84.); kiállítva: Glowacki (75., Lengyelország).
B csoport: Olaszország-Litvánia l - l (l-l), gsz.:
Inzaghi (29.), ill. Danilevicius (21.). Grúzia-Franciaország 0 - 3 (0-2), gsz.: Malouda (7.), Saha (15.),
Asatiani (46., öngól). Skócia-Feröer-szigetek 6-0
(5-0), gsz.: Fletcher (7.), McFadden (10.), Boyd
(24., 38., előbbit 11-esből), Miller (30., 11-esből),
O'Connor (85.).
C csoport: Moldova-Görögország 0-1 (0-0),

MÁDI JÓZSEF

Európa-bajnoki selejtező, Budapest, Szusza Ferenc-stadion, 13 ezer néző. Vezette:
Vink (holland).
Magyarország: Király - Fehér Cs., Juhász (Vanczák, 65.), Éger, Lőw - Horváth A.
(Kiss Z., 61.), Molnár B„ Dárdai - Gera, Huszti - Sowunmi (Torghelle, 80.). Szövetségi kapitány: Bozsik Péter.
Norvégia: Myhre - Rambekk, Hagen, Hangeland, M. Johnsen - Strömstad (Braaten,
62.), M. Andresen, Haestad (S. Larsen, 85.), Pedersen - Solksjaer, Carew (Iversen,
76 ). Szövetségi kapitány: Aage Hareide.
Gólszerzők: Gera (88., 11-esből), illetve Solskjaer (15., 54.), Strömstad (32.), Pedersen (42.).

Egy szurkolói vélemény a magyar válogatottról

Ikszeltek a világbajnok olaszok

MUNKATÁRSUNKTÓL

(4-1), 3. Görögország 3/1
(1-0), 4. Törökország 0/0, 5.
Moldova 0/1 (0-1), 6. Málta
0/1 (2-5), 7. Magyarország 0/1
(1-4).

MAGYARORSZAG

A lengyelek hazai pályán kaptak ki a finnektől

A spanyol labdarúgó-válogatott Liechtenstein felett aratott négygólos győzelemmel kezdte meg az
Európa-bajnoki selejtezősorozatot. Óriási meglepetés viszont, hogy a világbajnok olaszok hazai
pályán nem bírtak a nem túl acélos Litvániával. A
vb-t megjárt lengyelek nem tértek magukhoz még
a sokkból, hiszen hazai pályán vereséget szenvedtek a finnektől. Az angol nemzeti együttes egy
ötöst gurított a nem túl acélos andorrai válogatottnak.

J

gsz.: Liberopulosz (79.). Málta-Bosznia-Hercegovina 2-5 (1-3),gsz.: Pace (6.), Mifsud (86.), ill. Barbarez (4.), Hrgovic (10., 45+1.), Muslimovic (48.,
50.). MAGYARORSZÁG-NORVÉGIA 1-4 (0-3),
gsz.: Gera (88., 11-esből), ill. Solskajer (15., 54.),
Strömstad (32.), Pedersen (42.).
D csoport: Csehország-Wales 2-1 (0-0), gsz.: Lafata (76., 89.), ill. Jiranek (85., öngól). Szlovákia-Ciprus 6-1 (3-0), gsz.: Skrtel (9.), Mintái (33.,
56.), Sebő (43., 49.), Karhan (52.), ill. Jiaszemi
(90.). Németország-Írország 1-0 (0-0), gsz.: Podolski (57.).
E csoport: Észtország-Izrael 0-1 (0-1), gsz.: Colautti (8.). Anglia-Andorra 5-0 (3-0), gsz.: Crouch
(5., 66.), Gerrard (13.), Defoe (38., 47.).
F csoport: Spanyolország-Liechtenstein 4-0
(2-0), |sz.: Torres (20.), Villa (45., 62.), Luis Garcia
(66.). Észak-Írország-Izland 0 - 3 (0-3), gsz.: Thorvaldsson (13.), Hreidarsson (20.), Gudjohnsen
(37.). Lettország-Svédország 0-1 (0-1), gsz.:
Kállström (39.).
G csoport: Fehéroroszország-Albánia 2-2 (2-1),
gsz.: Kalacsev (2.), Romascsenko (24.), ill. Skela (7.,
11-esből), Hasi (86.). Luxemburg-Hollandia 0-1
(0-1), gsz.: Mathijsen (17.). Románia-Bulgária 2-2
(1-0), gsz.: Rosu (40.), Marica (55.), ill. M. Petrov
(82., 84.); kiállítva: Tamas (94., Romániai.

Mester
az Eb-n
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szerbiai Magyarkanizsán rendezték a nyílt szerb bajnokságot,
amely egyben B kategóriás nemzetközi verseny is volt, és amelyen a magyar U23-as válogatottak kvalifikálhatták magukat a
korosztály Európa-bajnokságra.
A viadalon a Szegedi Judo SE
sportolói három érmet szereztek. A 66 kg-ban Mester Dániel
számára az U23-as Eb-részvétel
volt a tét, és a fiatal cselgáncsozó
a súlycsoportjában elért második
hellyel el is érte ezt. Ugyanitt Kovács László ötödik helyen végzett. A 100 kg-ban Szabó Csaba
is második lett, míg a 73 kg-ban
Bürgés Milán úgy végzett a dobogó harmadik fokán, hogy a tavalyi Eb- és vb-elsőtől, Braun Ákostól kapott ki az elődöntőben. A
szegediek edzője Bürgés Mihály,
támogatók: Sándor Ernő, Sándor
Csaba, Török Attila. Oláh Ernő.
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NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

£ f l S K O L A j f f
• EGYETEMHEZ Közeli, felújított kis lakás eladó 30/
355-3305. (54893317)
• T Á R A I u. 25. földszinti
lakásból 2 szoba albérletbe
kiadó - lányoknak. Főbérlő
nélküli 25.000 Ft/hó, rezsi
nincs. (54791693)

• AKAR irodá|ába megbízható, precíz munkatársat?
Gazdaságinformatikai,
minőségirányítási ismeretekkel,
ügyintézői gyakorlattal állást
keresek Szentes környékén.
06-30/610-84-18. (54893593)

Nemzetközi iskolahálózat
keres
délutáni részmunkaidős
telefonos tájékoztatói
munkakörbe
fiatalos, kreatív,
jó kommunikációs
készséggel rendelkező,
lendületes munkatársakat.
Versenyképes fizetést és szakmai
fejlődés lehetőségét kínáljuk.
Jelentkezni lehet a hirdetés
napján és másnapján,
14-20 óráig az 542-452 es
telefonszámon.
Hatésági nyilvántartási szám:
06-0030-04
Intézményakkreditácíés §
lajstromszám: 0862
3
Cégjegyzékszám: 06-09-001788

Állást kínál
Szegedi kereskedelmi
vállalkozás

Az 0 r i g ó - T
PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ
munkatársat keres
SZEGED területén
az alábbi munkakörökbe:

pénzügyi-gazdasági
munkakörbe
gyakorlattal rendelkező

• hitelügyintéző

munkatársat keres.

J

Elvárásaink:

• adatrögzítő

• közgazdász végzettség
• számítógép-kezelési ismeretek
• önállóság
• jó kommunikációs készség
Pályázatokat a Sajtóházba

adminisztrátor
• koordinátor
Érd Kovács l t o k személyzetis:

"Nyelvtudás előny

70/9420-741,

054893454" jeligére kérjük.

Sándor Edit ügyintéző:

30/451-8046

Fuvarozó cég

gépkocsivezetőt
keres felvételre. §
Feltétel C kategória, min/
PÁV III, BÁF.
Jelentkezni 30/269-0571-es
vagy 62/558-642-es
telefonszámon lehet.
Vagyonőr

szakképzés

szeptemberben hétvégeken

SZEGEDEN

•Szegedi székhelyű
Közhasznú Társaság
l'R munkatársat keres.
FELTÉTELEK:
• felsőfokú s/akirányú diploma
• tárgyalóképes német vagy francia
nyelvtudás
• hasonló munkakörben szcr/elt
tapasztalai
• MS Office felhasználói szintű 3
ismerete
• csapatmunka-szemlélet
• kreativitás
• kiváló kommunikációs képesség
Amennyiben hirdetésünk felkeltene
érüeklódését. úgy pályázatát t magyar
nyelvű fényképes önéletrajz valamint
motivációs levél) a fizetési igény
megjelölésével 2tM)T>. szeptember
I l-ig juttassa el a Délmagyarország
ügyfélszolgálatára a "PR-Szeged
054893524" jeligére (Szeged,
kölese v u. 5.1

Utolsó lehetőség a régi vizsgarend szerinti

28 0 0 0 Ft

Minden SMS-re válaszolunk.

j?

06-20/444-0712
Szegedi központú
gazdasági társaság keres
főállású munkakörbe

főkönyvelőt.
Feltételek:
szakirányú felsőfokú .7
végzettség, legalább 5 éves
könyvelői gyakorlat.
A pályázatokat e-mailben az
allasjelentkezes@szolisztika.hu
"Főkönyvelő"
jeligére kérjük megküldeni.

Szegedi székhelyű
villamos szerelőipari <
vállalkozás kezdő, vagy ;
1-2 éves gyakorlattal 5
rendelkező

villanyszerelőket

keresünk 4 órás
munkarendbe jelentkezőt.^
Érd.: munkanapon
a 62/421-912 számon lehet f

Apátfalvára,
JÁNOSNÉNA

K

névnapja alkalmából jó egészséget
és sok boldogságot kívánunk.
Unokája Andrea és Ieu

Ország-világ tudja meg,

Jenő bácsi
5 0 lett.
Gratulál: a Veres család

• A SZEGEDI tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar
Klinikai Központ Stratégiai
Igazgatósága Jogi Csoportja jogász végzettségű, gyakorlattal rendelkező (jogi
szakvizsga, egészségügyben szerzett gyakorlat, közbeszerzési referensi képzettség vagy közbeszerzési
gyakorlat
előnyt
jelent)
munkatársat keres, illetmény
közalkalmazotti
besorolás
szerint. A jelentkezéseket
fényképes
önéletrajz
és
motivációs levél egyidejű
melléklésével dr. Kovács
Iván stratégiai igazgató részére (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kérjük benyújtani. legkésőbb 2006. szeptember 8-ig. (54893318)
• A VASZI ÉP Kft gyakorlattal rendelkező nehézgépkezelői munkakör betöltésére
munkatársakat
keres,
akár azonnali munkakezdéssel.
Jelentkezés:
70/
319-1638-as
telefonszámon. (54892711)
• A M E R I K A I cég szaktanácsadókat keres wellness
területére
mellékállásban.
Magas kereset, karrierlehetőség
Érd:
06-70/3173376. (54792356)
• AUTÓSZERELÖT vagy
mezőgazdasági gépszerelőt
keresünk. Jelentkezni
az
alábbi címre, önéletrajz, iskolai
végzettség,
előző
munkahely, beosztások, valamint elérhetőség megadásával Magyar Közút Kht.,
6800
Hódmezővásárhely,
Erzsébet út 6. (54893124)
• AZ SZTE II. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológia Központ kardiológiai osztályára 2 fö szakképzen ápolónőt /ápolót/
keres felvételre 3 műszakos
munkarendbe. Bővebb információ: Kendrella Istvánná
intézetvezető főnővérnél, 915 óra között. (Szeged, Korányt lasor 6. IV.. tel.: 0662/545-238 vagy 06-62/
545-260). (54792428)

• BIZTOS jövő az ingatlanszakmában!
Átképzéssel
(elveszünk vezetőket! 06-1/
210-4673. (54792346)

• DIÁKMUNKA! 16 év feletti fiatalokat keresünk Kárász utcai McDonald's étterembe hétközbeni munkavégzésre 06-30/388-9701.
(54893259)
• ELDOBHATÓ csomagolásban ételt házhoz szállító
cég Szegeden lakó, saját
kisteherautóval vagy kombi
személygépkocsival rendelkező ételkiszállítót, illetve
üzletkötői gyakorlattal rendelkező területi képviselőt
keres. Érdeklődni: 76/504423, 10-12 óráig. (54893120)
• E L E K T R O N I K A I céghez
keresünk operátorokat gyártási és összeszerelési munkára
kiemelt
bérezéssel.
Tel.: 34/511-920; 34/304910; 95/520-612; 95/520622; 30/853-7887. (54893119)
• GÉPGYÁRTÁSHOZ gyakorlattal rendelkező gépszerelő. elektrotechnikus, szerkezetlakatos
munkatársat
keresünk. Érdeklődni: 30/
426-9024. (54893473)
• GÉPJÁRMÜTECHNIKUS
munkatársat keresünk autóalkatrész-kereskedésbe.
Nem dohányzó, jogosítván)
nyal rendelkező pályakezdők jelentkezését
várjuk.
Jelentkezés szeptember 4én. hétfőn; 5-én, kedden
17.00-18.00
óra
között:
Szeged. Kossuth Lajos sgt.
52. (54893364)
• HÍDÉPÉPÍTÖ Zrt keres
építőipari technikus, illetve
üzemmérnöki végzettségű,
táblázatkezelésben
jártas
munkaerőt szegedi munkahelyre azonnali kezdéssel.
Érdeklődni: tel.: 62/488-335,
fax: 62/488-924, személyesen:
Dorozsmai
út 35.
(54893722)
• HÍDÉPÍTŐ Zrt. keres számítógép-kezelésben jártas
(Word, Excel) munkaerőt
szegedi munkahelyre azonnali kezdéssel. Érdeklődni
lehet: tel.: 62/488-335, fax:
62/488-924,
személyesen:
Dorozsmai út 35. (54893718)
• B E L V Á R O S I étterembe
szakképzett szakácsot keresünk. Érdeklődni: 70/37064-08-as telefonszámon lehet. (54892753)
• MAKÓI és szegedi virágüzlet szakképzett, gyakorlott
virágkötőt felvesz. Erd.: 0630-466-1754. (54792322)

• DALOS, játékos angoltanításhoz keresek fiatalt. Jelige
"Bölcsi 054893380",
Sajtóházba. (54893380)

• MUNKAÜGYI probléma,
konfliktus megoldására tanácsadás.
62-422-431,
Szeged, Mérey 6/B. (54590442)

• LKT S favágó vállalkozót
keresek 250 köbméter nyár
vágásához. Érdeklődni: 0630/940-8896. (54892702)

• REDÖNYSZERELÖT felveszek szegedi munkahelyre jó kereseti lehetőséggel.
Tel.:
06-30/9457-201.

Állást kínál

a

napok,

lelnek az

évek,

elérted

50

az
evet,

de ez életed

HÁLÓZATÉPÍTŐ

fele,

a másik Jele még

m u n k a t á r s a t keres

hátravan,
azt

Erzsébet,
Diána

boldogan:

Szabolcs,
és a

MEGRENDELHETŐ:

M B GÉPSZOLG KFT.
Tel 6 2 / 4 6 1 - 4 2 2 , 4 4 4 - 5 0 0

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Miklós Zsuzsanna

• VAGYONŐRÖKET keresünk vállalkozói igazolványnyal. Jelentkezni: munkanapokon 9-13 óráig. 62-423815. Szeged. (54892967)
• VARRÓNŐT keresek
szőregi
varrodába,
vagy
bedolgozásra, 70/321-5899.
(54693622)
• VENDÉGLÁTÓIPARI
szakmunkásokat
keresünk
az Európai Unióba, fogorvosokat Angliába min. éves
kereseti lehetőség 70.000
GBP
Tel.:
62/542-020.
WWW.OpSjObS.com. (54792551)
• ÁRU ÖSSZEKÉSZÍTŐI
tevékenységre keresünk diákokat folyamatos (délelőtti
vagy délutáni) munkára. 62/
543-276. Szeged. (54893546)

• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603, 30/4646-162. (54792337)

í
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• C S O N T K O V Á C S AKUPRESSZÖR! Szeged, Szivárvány u. 14/A. Idegbecsípődések, ízületi blokkok,
tartási
rendellenességek,
térd-, váll-, derék- és hátfájdalmak
megszüntetése,
sportsérülések, porckorongsérvek műtét nélküli, eredményes kezelése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr.
Garzó Péter természetgyógyász,
06-30-945-8477.
Rendelés:
kedd,
14.0018.00. (54893181)'
• ÚJDONSÁG! Lávaköves
masszázs
az
"Édenkert
Gyógyközpontban!" 62/431422. (54893016)

• HASZNÁLT, FÉG öntöttvas konvektor eladó. Érd.:
06-20/95-91-817. (54893738)

Építőanyag

• CSILLAG Autósiskola
Szeged, Londoni krt. 10. 62/
426-433. Nyt.: 06-0169-03.
(54893458)

• JÓ s z e r v e z ő k é s z s é g ű
munkatársakat
keresek
egészségállapot-felmérés
szervezéséhez. Tel.: 06-20/
379-0542. (54893517)

• 45.000 Ft-ot fizetek Lőrinczy György: New York,
New York elmü könyvéért.
Érdeklődni: 06-20/913-6291
telefonon. (54893121)
• A KÖRÚT A n t i k v á r i u m
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokat, magánkönytárakat, régi és új kiadású könyveket. Tisza L.
krt. 59. 30/955-89-79, 62/
315-322, (54893627)
•

|

földmunkagépek,

g

|

megrendelhetők.

s

M B GÉPSZOLG KFT.
Szeged. Dorozsmai út 35.
Telefon: 62/461-422, 444-500

* * * *

HŰTŐ- ÉS
KLÍMASZERVIZ

Edit,

Mama

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

Jelentkezési feltétel:
kábelcsatorna-építés, beltéri kábelezésben jártasság,
erősáramú vagy gyengeáramú végzettség.
B kategóriás jogosítvány előny, de nem feltétel.
Dinamikusan terhelhető csapatembert keresünk.
önéletrajzokat, pályázatokat postán a
6 7 0 1 Szeged, Pf.: 986. címre várjuk, vagy személyesen
hétfőtől péntekig reggel 8 - 9 óra között
Szeged, Bakay N. u. 52. sz. alatti telephelyünkön.

ITAS

1. Szász Pé

Szegeden
a
Ifprpvor-

sabhan!

f

ÍPRINTKER

SUMMIT PRIVÁTHITEL IRODA
Szeged, Maros u. 29. és
Szeged Plaza iKSH Bankfiók mellett)
Szeged
Nagyáruház földszint.
Telefon: (62)541-592,
E-mail hltellroda@lnvltel.hu
Gravírozás,
kötészet...
6724 Szeged,
PR1NTKER
iroda-szer-tár
ü
Kossuth L. sgt. 119.
H

W0MA KFT.

Szakképzés

Induló t a n f o l y a m a i n k :
•

Fodrász

• Kéz- é s l á b á p o l ó ,
Részletfizetés, adókedvezmény!
Hagy" IpaniűnOég OfctiUii
ét Szolgáltaié Központ Kft.
6724 Szöged, llgé u. 24ID |
lel.: 426-587, 425-596
l-meH: lofo'a mioksxeged.bu
Akkredftécf6s vzáou: 0021
• KEZ- és lábápoló, mükörömépítő tanfolyam indul a
MIOK-nál. Tel: 62/425-596.
Tsz.: 01-0318-04. (54893670)
• LAKBERENDEZŐ OKJ-S
tanfolyam indul szeptemberben. Jelentkezés: 30/
273-5146.
62/423-219
Kurzus Bt. (54792308)
• MASSZŐR (frissítő kondicionáló) tanfolyam indul a
MIOK-nál. TeL: 62/425-596.
Tsz.: 01-0318-04. (54893671)
HIRDETÉSFELVÉTEL
Hegedét B Klára,
Tetdon: 06-20/447-8943

- Csatornatisztítás
- Duguláselhárítás
- Veszélyes
hulladékok
szállítása
SZEGED:

62/499-994,
20/9810-130
• GÉPKÖLCSÖNZÖ Szeged, Csuka u. 9. 62/452316. 20/365-1043. (53983763)

• IRHA , BÓR , VELÚRKA
BÁTOK, szőrmeáruk tisztítása, festése, javítása, béléscsere, cipzárcsere. H.-p.:
9-12, 13-17-ig Szo.: 912-ig. Szeged. József A.
sgt 77/A. Csongrád, Szentesi út 7/A. Hmv.-hely, Kossuth tér 6. (Hód Juvella
mellett). Makó, Deák F. u.
19/A (péntekenként 10-12ig, 13—17—ig). (54893345)
• MŰKÖVES, kőművesmunkálatokat vállalunk, 62/
266-826,
70/235-1931.
(54893530)

• SZILÁNK" 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.

Leköthető lakások

kulcsrakész társasházi
lakások, azonnali
átadással

• 10 lánc berlini gyökér,
csomózható zölddel Magyarcsanádon eladó Érd.:
06-20/9-261-395. (54892837)
• D Í S Z N Ö V É N Y E K , Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h -szo. 62/427991. (64590242)

• GYÓGYMASSZÖR OKJ-s
képzés indul szeptember
22-én Szegeden. Jegyzetekkel,
részletfizetéssel
190 000 Ft. Kapós Kft. 30/
323-2920. (54892957)
• INGATLANKÖZVETÍTŐ
ÉRTÉKBECSLŐ OKJ-s
képzés indul szeptember
22-én
Szegeden
Tananyaggal,
részletfizetéssel
74.000 Ft. Kapós Kft. 20/
375-9079. (54892977)

• FESTMENYEK, grafikák,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása Körút Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979.
62/315-322.
(54893629)

1.) 2. emeleti, 55 m'-os, 1*1 fél szobós, konyhós lakás,
• 12 m- erkély, bruttó: 11.891.000,2.) Tetőtéri, 80.77 m'-es, 1*2 fél stobös lakos, btotté: 13.973.000,-

1.) Tetőtéri, 56,23 m!, l-l léi szobós lokás. bruttó: 10.290.000.2.) tetőtéri, 78 m!, 2-1 fél szobós, konyhás lökés, btuttó: 13.980.000,3.) tetőtéri. 50 m1, l-l félszobás Iáét, btuttó: 9.583.000,4.) 1. omelcií. 36 m!, 1 szobás, erkélyes lakás, bruttó: 8.360.000,5.) I. emeleti. 75,12 m>.2-1 léi szobós lökés, -12,12 m! -es flMBk^
erkéllyel, -50 m!-és tetöteresszol, bruttó: 20.777.000.™
6.) 1. emeleti, 67,37 m', 1-3 fél szobós lokcs. 24 m;-es tetőtéri térolóval.
bruttó: 16.506.000,7.) Földszinti, 78,37 m:, 2-2 fél szobás, -28 m!-«s tetőtéri tárolós lűkós,
bruttó: 18.182.000,8.) 1. emeleti, 78,37 m', 2-2 fél szobós lakás. 28 m'-es tetőtéri tárolós lökés,
bruttó: 18.966.000,befektető és

m

tiunofiPT

Szolgáltató Zrt.

6724 Szeged, Pocsirto u. 1. Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 8 2 1 , 7 0 / 3 1 2 - 1 9 1 4 , 3 0 / 9 0 4 - 7 0 4 5
www.realhungary.hu

W Oktatást vállal
FŐISKOLÁT, EGYETEMET VÉGZETTEK, FIGYELEM!

Üzleti ismeretek alapjai

a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola
megújított másoddiplomás képzésein, Szegetlen:

Háztartási gép
KOVÁCS

DUGULÁSÉIT

CIOS

Régiségek

forgórakodók

•

A kölcsönt akár már a kérelem
napján elköltheti! Drága az autö
javítása? Magas a biztosítási
önrész? Szeretne vásárolni valamit,
amire az áruhitel drága? Építkezik?
Lakást újlt fel? Utazni szeretne?

KÖNYVFELVÁSÁRLÓ

A u t ó d a r u k 8 1-40 t-ig.
Tolólapos

Alacsany kamat, vlllámgyprs
hitelügyintézés, azonnali pénzhez
jutás - Summit megoldási

mííkörömépítő

I f f l W M - M

Szolgáltatás

Bélyegzőkészítés

...akkor van hitele!

01-0318-04
• BOLDOGASSZONY ',9., új
társasházban utcai garázs
eladó.
20/9460-083.
(54792592)

• T A L P M A S S Z Ö R tanfolyam indul a MIOK-nál. Tel.:
62/425-596. Tsz.: 01-031804. (54893672)

Egy autó és más semmi!
Ez a Summit megoldás!

62/591-080,
06-20-262+1277.

Javítás, telepítés,
S
forgalmazás 621421-122

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

kívánjuk

mindannyian,
éld meg azt is

TÖRMELÉK-, FÖLDSZÁLLÍTÁS?

• S Z A K Á C S O T keresünk
állandó munkára, kisegítő
szakácsot is. Tel.: 62/278272. Hotel Orchidea Balástya (54792497)

A TvNetwork
T e l e k o m m u n i k á c i ó s Szolg. N y r t .

SODERDEPO:
Sóder, marosi, bánya-,„
termőhomok
§

• PROJEKTVEZETŐKET
keresünk elektronikai területre műszerész végzettséggel, pécsi munkavégzésre,
kiemelkedő fizetéssel, albérlet-támogatással.
Tel.:
06-70/205-66-05,
toborzas@gwh.hu. (54892722)

• SZÖREG, Aradi Kisvendéglő pultost keres. Telefon:
06-30/9786-334. (54893472)

Pénz, értékpapír

Van autója?

• NEMZETKÖZI internetes
cég
főállású,
tapasztalt
programozókat keres hos;
szú távra, jó kereseti lehetőséggel a következő területeken: PhP+MySQL, Java,
Flash. Érdeklődni: 06-30/
911-7435. (54893035)

• ELEMES polcok adásvétele. Tel. 30/455-64-32.
(51453048)

A R e á l H u n g a r y Zrt. f o l y a m a t o s l a k á s é p í t é s i
munkákhoz keres alvállalkozókat
az a l á b b i s z a k m á k b a n :
- komplett szerkezetépítés
- ács (zsaluzás, tetőszerkezet)
- gipszkarton-szerelés
- homlokzati felületképzés
(hőszigetelés, színezett n e m e s vakolat)
- festés-mázolás
- villanyszerelés.
Jelentkezni,
a referenciamunkák
megjelölésével
az alábbi címen lehet: R e a l H u n g a r y Z r t .
6 7 2 4 S z e g e d . P a c s i r t a u . 1.
E-mail: i n f o @ r e a l h u n g a r y . h u

Múlnak

b ö r z e

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

keres felvételre.
Énteklődni lehet a
M-JOdlj-JP-M telefonna
7-17 rím között lakatos Tamás
Uzemvezelönöl. Vidékiek esetéhen
• LEGYEN sikeres, legyen
bentlakást biztosítunk.
a saját főnöke, dolgozzon
otthon!
httfS://
IRODATAKARITASRA
www.wellnesgirl.cs2.hu.

Gratulálunk

IIIRACSEK

A p r ó

• KAROLYI-REG ISEGKE
RESKEDÉSE régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
tollneműt, teljes hagyatékot
magas áron vásárol. Azonnal fizetek! 62/216-324, 30/
383-7116. Szeged. (54893367)

2006. SZEPTEMBER 2.

Közlemény
I A JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR.
Szeged, Vitéz u. 26., k ü l d ö t t v á l a s z t ó közgyűlést t a r t ,
melyre ezúton szerelnénk meghívni tagjait.
Ib i,szín Szeged, Vitéz u. 26.
Időpont. 2006. szeptember 18. 14 óra
Érvénytelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontjo: 14.30
/ lérheroségeitik: Jelen Önsegélyező Pénztár.
6722 Szeged. Vitéz u. 26. 62/420-622.62/450-654
weboldal: vvwvv.jelen.hu

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

részletes

'MölfTttt-1

tájékoztatónkat

a

szervezőktől:

Szekesfehervar, Mori ut 16.
Tel: 22/501-665 mn.: 9-15 óráig

Farkas Zsuzsa Tel.: P6/20-9770-237, 06/62-249-371
www.minervaiiO.hu • Készletfizetés!

VALASSZA A MINŐSÉGET!

HÉTFŐ, 2006. SZEPTEMBER 4.

•
'

Tanfolyam

ctim |
>

8 0 % támogatással!
Munkavédelmi technikus
Érintésvédelmi szab.
felülvizsg.
Tűzvédelmi előadó
Minőségirányítási belső
auditor
Villámvédelem-felülvizsgáló
Kisfeszültségű kábelszerelő
Könnyű-nehézgépkezelő
Elektronikus és mech.
vagyonvéd. rendszerszerelő
tanfolyamokat indít a

A VIK KÖZÉPISKOLA
szegedi t a g o z a t a

érettségit adó,
2 éves, esti t a g o z a t o s

képzést indít
szeptember 11-én.

NOVIT BT. (06-0003-03)
novit@novit2001.hu
wwwjiovit2001.hu
Tel.: 20/3396-196
62/315-461.

JELENTKEZÉS,

FELVILÁGOSÍTÁS:

9-16 óra között.
Szeged, Deák F. u. 2 2 .
Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 0 5 .
n A KONTRASZT TÁNCSTÚDIÓ felvételt hirdet kreatív gyermektánc, jazz- és
moderntánc
csoportjaiba.
Együttesvezető:
Szabóné
Dancsik
Tünde,
www.kontraszttancstudio
hu. Beiratkozás: 2006. augusztus 30.-szeptember 1jén és szeptember 4-6-án,
16-19 óráig. Helyszín: Tarjáni Maayar-Német Kéttannyelvü Általános Iskola (régi
Tarján III.) 6723 Szeged.
Építő u. 9. (64792180)

TOVMIKiPZÓ KFT
S
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE

NYELVTANFOLYAMOK!

A n g o l , német
középfokú nyelvvizsgára
felkészítő intenzív
nyelvtanfolyamokat

• GYÓGYPEDAGÓGIAI asz
szisztens (felsőfokú, OKJ-s)
tanfolyam indul szeptembertől, szombatonként Szegeden, a Széchenyi gimnáziumban (Felső Tisza part
25.), 62-475-574, 06-30626-7171. (54590028)

indítunk.
Munkanélküliek támogatást
igényelhetnek.
3 0 % -os adókedvezmény,
részletfizetés.

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ, Társasházkezelő és emelt szintű Ingatlanvagyon-értékelő OKJs szaktanfolyamait indítja a
Fűti Szegedi Ingatlaniskolája
2006.
szeptemberében.
Kedvezményes árak szeptember 11-ig: 69 000, 63
000, 350 000. Szeged,
Horváth Mihály u. 3.; t./f.:
62/424-974,
e-mail:
ingatlanisk.szeged@invitel.hu.

Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 62/425-805,
9-16 óráig.
Nyilvántartási szám: 01-0337-04
Alckreditációs lajstromszám: 0010

• A K C I Ó S nyelvtanfolyamok! Bábel Nyelvstúdió.Szeged, Szilágyi u. 2.62/437-522.
www.babel-szeged.hu
(54892729)

• KERESKEDŐ, vállalkozó
és vendéglátó OKJ-s képzések indulnak Szegeden
szeptember 22-én. Részletfizetéssel 65.000 Ft. Kapós
Kft.
30/367-9217.
www.alfakapos.hu. (54791922)
• KISTELJESÍTMÉNYŰ
kazánfűtő (K2), Kazánkezelő
(K3), Iparigáz- és olajtüzelő-berendezés-kezelő,
karbantartó-javító tanfolyam
és kötelező továbbképzés,
Könnyű- és nehézgépkezelő tanfolyamot indít 2006.
szeptember hónapban a
Cél-Okt Bt. Szeged, dr.
Boross J. u. 4/b. Részletfizetés, 30% adókedvezmény! Érdeklődni telefonon:
62/540-128, vagy 30/911-

• KÉZ LÁBÁPOLÓ, műkörömépítő OKJ-s tanfolyam
szeptemberben. Tel.: 06-30/
376-17-02. (64893657)

Tüzelőanyag
• AKÁC tűzifa 12 500 Ft/
köbméter, tölgy 12 500 Ft/
köbméter, ingyenes szállítással.
06-70/546-7205.

DElMáCTARORSZáG

(54791961)

• AKÁC tűzifa eladó. Tel.:
06-30/8565-004. (54892980)
• AKÁC és hulladék tűzifa
eladó.
06-20/4455-782.
(54893464)

• TÜZIFAAKCIÓ 8000 Ft/
köbméter, ingyen házhoz
szállítva.
06-30/9750-662.
(54893575)

O

7 9 55. (54691187)

INGATLAN

Magánház

• KÉZ LÁBÁPOLÓ, műkörömépítő OKJ-s képzés indul Szegeden szeptember
15-én. Jegyzettel, anyagokkal, eszközökkel 119.000
Ft. Kapós Kft. 30/288-2092,
www.alfakapos.hu. (54791926)
• SZEMÉLY-, vagyonörtanfolyam (OKJ-s) 39.000 Ft.
30/310-8934. (54388067)
• T A N U L J olaszul a szegedi Őlasz Kulturális Központban! Tel.: 62/423-255.
• VAGYONŐR (OKJ) tanfolyam indul szeptember 25én, 8 órakor, Szegeden,
Deák F. u. 22. szám alatt.
Tanfolyamdíj 30.000 Ft +
vizsgadíj.
Fegyvervizsgára
felkészítő tanfolyam díja:
10.000 Ft + vizsgadíj. Kérjen tanfolyami tájékoztatót
telefonon
(20/9-721-847,
62/325-294). Engedély száma: 06-0103-02. Latencia
Oktatási Stúdió. (54893197)
• ÁLLAMILAG elismert EU
PÁLYÁZATÍRÓ tanfolyam
indul szeptember 12-én a
Munkaügyi Központ támogatásával. Érd.: Unicornis
OS 62/481-928, 30/3239661.

• BERLINI körúti 100 m'
magánház 16.500.000,- 62/
485-208 (54893639)

Panellakás
• SÓLYOM utcában 1+2
szobás, I. emeleti lakás +
garázs eladó. Érdeklődni:
06-30-925-9090.
Irányár:

I DOMASZÉKI, 1978-ban
8 , 5 + 2 M Ft. (54893644)
épült, kétszintes ház (szin• SZEGED, Pacsirta u. 1. tenként: 140 nm, 5 szoba, 2 • TARJANI, felújított 2 + 2
sz. alatti zárt telephelyen, fürdőszoba) 1200 nm-es lakás 7.800.000,- 62/485130 nm-es, földszinten lévő, összközműves telken, 100 2 0 8 (54893638)
több szobás, klimatizált, fel- nm-es garázs + melléképüújított irodahelyiség bérbe lettel, 3 fázissal, fúrott kúttal,
Téglaépítésü lakás
adó, őrzéssel és portaszol- eladó. Irányár: 19 M Ft. Érgálattal. Parkolási lehetőség deklődni: 62/555-821, 70/
• EGYETEMHEZ közeli, fibiztosítva. Ár: 1.500 Ft/nm + 312-1914. (54792515)
atalos, társasházi téglalakás
áfa + rezsi. Érdeklődni: 62/
akciós áron eladó. Érdek555-821,
70/312-1914. • KLÁRAFALVI 100 nm-es
háromszobás, összkomfor- lődni reggeli és esti órák(54792516)
tos, felújított, kis rezsijű ház ban: 30/225-62-97. (54892871)
• SZEGEDEN 25 nm-es eladó. 7.600.000-ért, 06• HARMÓNIA lakóparkban
üzlet eladó, kiadó. Érd.: 06- 20-359-0165. (54893471)
30 m!-es, szerkezetkész la30-6770-659. (54590112)
• MAKÓ, Szegfű utcában kás eladó. 20/9460-083.
összkomfortos
magánház (54792590)
hosszabb távra kiadó. Kau• KERESÜNK l a k á s o k a t
ciót kérek. 06-20/478-73közvetítésre.
62/485-208
• MARKETINGMENEDZSERT keresünk szállodánk és éttermünk, 350 férőhelyes különtermünk üzemeltetéséhez. Tel.: 20/97374-73. (54792494)

9 1 . (54893588)

• SZEGED-SZENTMIHÁLYI, többgenerációs családi
ház (6 szoba, 2 fürdő, dupla garázs, elektromos kapu,
klíma) 1000 nm-es kerttel
(medence, automata öntözőrendszer...) áron alul sürgősen eladó! Ár: 23.000.000
Ft.
Érd.:
30/436-0723.
(54893678)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

(54792102)

Hegedűs B. Klára,
Telefon: 06-20/442-894}

Termény, takarmány

(54791882)
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• MŰSZAKI ellenőri tanfolyamot indít a NOVIT Bt. 62/ • 20 MÁZSA búza eladó.
315-461,
20/3396-196. Érd.:
06-30/441-0308
telefonszámon. (54893623)
(54893655)

T E L E F O N O S

(54893634)

Szeged
Kereskedő közben,
őrzött kereskedelmi
k ö z p o n t o n belül 2 0 0 0 m 2 - e s

raktáráruház,
raktár
( 6 , 5 m belmagasság) igény
szerint k o m p l e n
polcrendszerrel kiadó.
Újszeged, Szöregi ú t mellett,

800 m2-cs

www.Iimit.hu

raktár

62/551-651

( 7 m belmagasság)
kiszolgálóhelyiségekkel
(200 m 2 ) kiadó.

N É Z Z E N BE H O Z Z Á N K !

Érd.: 62/466-081,
30/269-1196

HOTEL Orchidea
(32 szobás) Éttermünk,
nagytermünk (350 férőhelyes) teljes felszereléssel

• NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat
keresünk! 06-1/
210-4904. (54791990)

ELADÓ |

• SZEGED belvárosi, első
emeleti, kétszobás, felújított
polgári lakás bérleti joga átadó 9.900.000-ért. 06-20371-88-88. (54792096)

Tel.: 20/973-74-73

• ÖSZ utca 25. alatt induló
társasházban lakások leköthetők. 06-20/9460-083.

főútvonal mellett.
Összterület: 1 500 nm.

Az apróhirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

(54893505)

oömök a n i t a

HIRDETÉSFELVÉTEL^

Gyászközlemények
GYÁSZHÍR
SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy szerettünk,
VLASITS K Á L M Á N
műszaki tanár
életének 75. évében, hosszú betegségben
elhunyt. Temetése 2006. szeptember 8-án,
11 órakor a Belvárosi temető hamvszóró
parcellájánál lesz.
Gyászoló családja
54893355

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa,
testvér és rokon,
FISCHER I S T V Á N
79 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 6án, 14 órakor lesz a sándorfalvi
Alsó temetőben.
Gyászoló család,
„.„„,„„.
Sándorfalva

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, Nagymama, testvér és rokon,
BAKSA M I H Á L Y N É
DÖNCZI MÁRIA
életének 67. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
szeptember 8-án, 13 órakor lesz
a református temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága férjem,
M E R G L GYÖRGY JÓZSEF
életének 51. évében hirtelen elhunyt. Búcsúztatása szeptember 5-én, 11
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
54893677
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
BALOGH JÁNOSNÉ
FORRAI MÁRIA,
Rákóczi u. 32. szám alatti lakos
73 éves korában, hosszan tartó,
súlyos betegség után elhunyt.
Temetése szeptember 6-án, 9
órakor a Diliinka temetőben
lesz.
Gyaszolo család
•••••••••

io

„Megfordulok, de merre menjek? Hisz Te már nem vagy
sehol. Soha már meg nem lellek, s mindig itt leszel valahol."
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, rokon és jó szomszéd,
PÓSA S Á N D O R
n y u g a l m a z o t t őrnagy,
Hódmezővásárhely, Zrínyi u.
127. szám alatti lakos rövid,
súlyos betegség után, 74 éves
korában csendesen elhunyt.
Temetése 2006. szeptember 6án, 11 órakor lesz a Kincses
temetőben, katonai tiszteletadással.

Magyarország célba ér
nb42etí

F^JLESZTESt
TERV

Gyászoló felesége

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS
„Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked
szívünkben örökre megmarad."
Fájó szívvel emlékezünk
PAPP GYÖRGY
tanítóra
halálának 25. évfordulóján.
Szerető feleséged, lányaid és családjai
54893268

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
ÖZV BÁRON
LAJOSNÉ
búcsúztatásán megjelentek,
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló gyermekei
és családjaik

Sokan élnek köztünk, akik önhibájukon kivül, a származásuk vagy a megfelelő képesítés hiánya miatt sokszor
el sem juthatnak odáig, hogy egy munkahelyen bizonyíthassák rátermettségüket.
Ezért a H E F O P - a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja - célja a r o m a
és a sajátos nevelési igényű t a n u l ó k fejlődésének biztosítása, a hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedésének segítése és az ezen a területen dolgozó s z a k e m b e r e k k é p z é s e .

A HEFOP támogatja a hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedését.

Készült az Európa: Unió és a Magyar Kormány társfinanszírozásával. Társadalmi cálu reklám.

További Információ: yyww.htfpp.hu

Ír+Ékühlc

ber
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A DM-DV
ügyelete

Emlékek kettős kútja
PODMANICZKY SZILÁRD
Egy kínai író nagy fába vágta a fejszéjét. Úgy döntött. regényt ír arról a férfiről, akit a rossz idő barátjával együtt bekergetett a templomba, ám a vihar tartósabbnak bizonyult,
mint
gondolták,
ezért úgy döntöttek, a szent helyen
összeszámolják és összeírják életük legboldogabb pillanatait.
Az ötlet első ránézésre kiválónak tetszett, de
amint megpróbált boldog emlékeket
visszaidézni, mintha kőfalba ütközne. Az emlékezet
nem
hogy a segítségére lett volna, ellenkezőleg, gátol
ta.
Egymás után jutottak eszébe élete legborzalmasabb pillanatai.
Legelőször az, amikor szülei egyedül hagyták
egy táborban, és (5 sehogyan sem tudott megbarátkozni senkivel. Olyan erős honvágyat
érzett,
oly mértékben hiányzott szülei biztos közelsége,
hogy folyton sírás környékezte, szája vastagra dagadt, s már folyt is a könnye patakokban.
Szégyellte, hogy ilyen puha fából faragták, ezért ha
megérezte mellkasába tolulni a mérhetetlen fájdalmat. bárhol volt is, fölpattant ás elrohant. Bezárkózott a vécébe vagy az étkezde raktárába, ha
benne hagyták a kulcsot. Bárki, bárhogyan is csitította a legkedvesebb hangon, nem hagyta el a
hírhatatlan fájdalom. A tábor két hétig tartott, a
nevelók az első hétvégén elhívták a szüleit, csináljanak vele valamit. Azon a vasárnapim újra
fölragyogott körülötte a világ, és biztos volt benne, hogy szülei kimenekítik.
De hiába, a szülei
sem értették, miféle lelki kínokat áll ki, és miért
akar hazautazni velük. Maradnia kellett még egy
hetet, a tábor végéig. Szenvedése egyetlen percre
sem enyhült.
Aztán eszébe jutott első nagy szerelme, talán
nem volt több tíz évesnél. A nyarat egy idegen városban töltötte szüleivel, ahol a hozzájuk hasonló

családok nyaraltak, és néhány nap alatt összebarátkoztak. Az egyik baráti család kislánya délutánonként hosszan elbeszélgetett vele, sétáltak a
szálloda parkjában, beszéltek a halálról, a jövőről,
ki milyen férjet vagy feleséget szeretne. Fürödtek,
labdáztak, aztán eltelt ez a két hét is. A szülők
összecsomagoltak,
kezet fogtak, elbúcsúztak az
aulában, és ők is mosolyogva intettek búcsút egymásnak. És amint kilépett a család a forgóajtón,
és eltűntek a kert fái között, s valahol fölszálltak
egy buszra vagy vonatra, mérhetetlen, soha többé
le nem küzdhető távolság képződött közöttük. A
fiú zihált, fújtatott az idővel és térrel szembeállított tehetetlenségtől. Biztos volt benne, hogy.soha
többé nem látja ezt a kedves lányt, soha többé
nem fognak focizni ás beszélni a halálról, és
mindez olyan fájdalommal töltötte el, hogy a hazaúton bezárkózott a vonat vécéjébe, és telezokogott két tekercs vécépapírt.
Mire a kínai író erre a pontra jutott, ráeszmélt,
képtelen megírni élete boldog pillanatait, mert
egyre csak rettenetes emlékek jutnak eszébe.
Abbahagyta az írást, az ablakhoz ment. Odakint épp elállt az esö, kisütött a nap, a felhők sötét
fénnyel vonták körül a fákat. Nem tehetek mást,
gondolta, a boldogtalan pillanatokat kell megírnom. Újra papír fölé ült, s az eddigieket javítva, a
két barát boldogtalan emlékeit idézte föl a vihartól elzárt
templomban.
A kínai író ezúttal is útnak indította gondolatait
emlékezete mélyére, hogy előhányássza megrázó
emlékeit, ám amint a levegőbe révedt, eszébe jutott, micsoda kellemes időt töltött minap a forró
fürdőben, elzárva mindentől, s milyen
élvezetes
volt kiáztatnia combtövén a herezacskóra húzódó ekcémafohjait. És akkor elgondolkodott. Hát
nem ez a boldogság1

LONDON (MTI/AEP)

Kiállították egy kutya hadifogoly-jelvényét a londoni Birodalmi Háborús Múzeumban.
A |udy nevű vizsla egy Távol-Keleten, 1942-ben clsülylyesztett brit hadihajó fedélzetén
szolgált. A nőstény kutya követte
a legénységet egy japán hadifogolytáborba, ahol gazdája megegyezett a parancsnokkal arról,
hogy az eb is hivatalos fogolyplakettet kap.
1945-ben, amikor a háború véget ért, Judy megkapta a Dickin
nevű brit kitüntetést, amelyet
1943-ban alapítottak és azóta 60
alkalommal jutalmaztak vele állatokat.

Karambolozott egy vidéki
busz. Nekiütközött egy fának,
és ripityára tört az eleje.
- Hogy történhetett a baleset, Béla bácsi? kérdi a riporter a sofőrtől.
- Fogalmam sincs. Épp a
busz hátuljában ellenőriztem
a jegyeket, amikor hallottam a
nagy csattanást.

Yvette.

Sikk a lakatlan sziget
MILÁNÓ (MTI)

A hidegháború idején az aggodalmaskodó tehetősek atombiztos
óvóhelyet vásároltak maguknak.
Ma, amikor a föveszélynek a terrorizmust kiáltották ki, a sikk a
lakatlan sziget, ahová cl lehet
bújni a támadások elől.
Virágzik a szigetekkel való kereskedelem. Farhad Vladi, akinek
cége ebben az üzletágban a legnagyobbak közé tartozik, 1970 óta
1800 szigetet adott cl. Mint nemrég elmondta, forgalma meg sohasem volt olyan élénk, mint most.
A világon található mintegy 3000
eladható szigettel való üzletelésben a Bahamas Rcalty és a az
ausztrál Coldwcll Bankcr a konkurense - írta Corrierc dclla Sera
című olasz napilap.
A szigetvásárláshoz állítólag
nem kell milliomosnak lenni,
bár eddig főleg VIP-k vásároltak
maguknak édent: Leonardo Di
Caprio Belize-ben, Diana Ross
Francia Polinéziában, Johnny
Dcpp a Bahamákon...
Kanadában egyes kis szigetek
már 30 ezer euróért kaphatók.
Új-Skóciában, ahol valószínűtlen,
hogy nyugati-iszlám konfliktus
törjön Id, a Cap Chaplcau-szigctck
kb. 225 ezer euróba kerülnek, ami
kevesebb, mint egy háromszobás

Nyugat felül egyre melegebb léghullámok érkeznek fölénk, ezért nyárias idő várható.
Ma sok lesz a napsütés, esö nem valószínű A nyugati szél megélénkül.

Lottószámok
ÖTÓSLOTTQ
17,38,39, 55,85.Jokerszám: 980608
HATOSLOTTÓ
12,16,18,28,31,35.Pótszám: 40

ROZAL1A

INTERLAKEN (MTI)

lakás a nyugati fővárosok perifériá- Márkus Maire 35 éves ács nyerte
ján. De vigyázat, a szigetek meg- az idén a svájci Interlaken mellett,
vásárlása után jön még a kiadások a hagyományos Unspunnen Feszjava. Anyagok az építkezéshez, tivál keretében tartott nevezetes
szállításuk, a fenntartás, az odaju- kőhajító versenyt.
tás... És ha már az élet megmentéAz idén 200. alkalommal megse a cél, Vladi Új-Zélandot java- tartott rendezvényen a győztes a
solja, ahová a szelek a Déli-sarkról feje fölé emelte, és nekifutásból
érkeznek, tehát nem tartalmaz- 3,89 méternyire hajította el a fesznak radioaktív szennyeződést.
tivál egyik jelképét, 83,5 kiloA vásárlást egyébként sem jó gramm súlyú, úgynevezett Unselsietni. Saját bőrén tapasztal- punnen követ. A szikladarabot az
hatta ezt Mel Gibson, aki miu- Interlaken melletti kis helységről
tán beleszeretett a Fidzsi-szige- nevezték el, ahol kétszáz évvel eztek egyikébe, a 13 négyzetkilo- előtt a svájci szabad pásztorok öszméteres
Magóba, felfedezte, szegyűltek, hogy a napóleoni háhogy laknak ott lobbanékony ter- borúk kaotikus időszakában ismét
mészetű emberek, akik nem haj- megpróbáljanak érvényt szerezni
landók a „civilizált együttélésre". Svájc függetlenségi igényének.
A minden esztendőben szepVladi honlapján hasznos tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy tember elején megtartott esemévásárlás előtt mire kell ügyelni: nyen általában több száz népvivan-e édesvíz, milyen a helyi flóra seletbe öltözött hegylakó, muzsiés fauna, van-e öböl, ahol ki lehet kus, jódli énekes és sok ezer érkötni, síkság, ahol le lehet szállni, deklődő vett részt. Az idei fesztiegyüttműködő-e az ország, amely- válra mintegy hatvanezer látogahez a sziget tartozik, lehet-e épí- tó volt kíváncsi, elsősorban
tésre engedélyt kapni, van-e leg- azért, mert tavaly a kedvezőtlen
alább másfél órányira orvos, élhe- időjárás miatt a várva várt esető-e a klíma, kedves emberek lak- ményt nem tartották meg. A kőhajítás szokása egyébként még a
nak-e a szomszédos szigeteken...
A kalózokról azonban ő sem középkorba nyúlik vissza, amitesz említést, holott egy szigeten, kor az Alpok magaslatai között
elzártan, egy nagy víz közepén^ c,fet& pásztorok szikladobó verse[ekwAÍVzórakoztatták magukat
erős kísértést jelentliftőfp^jBjuJű
iket.
Robinson C r u s o ^ R A ^ í p j ^ .
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Időjárásunk nyárias jellege a következő napokban is megmarad, bár a hét közepén
átvonulfölöttünkegy gyenge hidegtronl Ekkor kisebb eső, zápor kialakulhat, alapvetően azonban a sok napsütés lesza lellemző.

Rozália olasz eredetű, valószínűleg a Rosa, azaz a Róza továbbképzéséből alakult; jelentése: rózsa. Delly Rózsi a hazai Wagner-énekesek egyik kimagasló
alakja volt évtizedekig a magyar
operaszínpadon. Rozália a neve a
Balaton felvidéken nemesített
egyik különleges szőlőfajtának
is, amelynek még igen ritkán kerül forgalomba a bora. A név
szláv becézéséből önállósult a
Ruszalka. A keleti szlávoknál a
folyami, erdei és mezei nimfák
neve Ruszalka.

Kőhajító
verseny

Szeged

További kilátások

ISTEN ELTESSE!

Munkahelyi szundikálási engedékenységéért „Munka és magánéleti kiegyensúlyozottság" díjat
kapott egy új-zélandi ügyvédi iroda. A díjat a szigetország kormánya ítélte oda a cégnek. Az indoklásban nem csupán az szerepelt,
hogy az iroda hagyja szunyókálni
alkalmazottait, ha azok álmosak,
hanem az is, hogy igen rugalmasan kezeb a munkaidőt, maximábsan összehangolja a dolgozók
személyes életvitelével.
Mindez 5 százalékkal javult a
hatékonyság.

Fotó: Frank

Készítette

A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedigaz ingyencsen hívható 06/80-821- 82l-es
számon vagy a 62/567- 864-es telefonszámon a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak jelezzék!

AUCKLAND (MTI/AP)

Szegedi csendélet. Magad uram, ha szolgád nincsen

Nyárias meleg

Mai ügyeletes
újságírónk Nyemcsok
Éva.
Kollégánk 12
és 17 óra között a 30/
218-1111- es
telefonszámon fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik ötleteiket,
véleményüket, javaslataikat.

Szundi-díj

Hadifogoly
kutya
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Kedd

0

Szerda

Csütörtök

Péntek

Max:26°
Min: 18°

Max:24
Wn:13°

Max:27°
Mln:14

Max:27"
M«n:15

Napos

Napos

Változó

Napos

0

0

Vízállás:
A Tisza Szegednél 278 cm (hőfoka 19,3 C°), Csongrádnál 189
cm, M i n d s z e n t n é l 249 cm. A Maros Makónál 167 cm.
A Nap kel: 6 óra 6 perckor, nyugszik: 19 óra 19 perckor. A Hold
kel: 17 óra 59 perekor, nyugszik: -.

Számtan a falon
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 20.
számú soraiban egy matematikai tárgyú
graffiti (falfirka) olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora.
Zárt betűk: S, Z. 11. Fegyver tartozéka. 12.
Szellemi munkahely. 13. Lépésről lépésre
halad. 15. Névelős düledék. 16. Ugyancsak.
17. Földet forgat. 19. Közelre mutató szó.
20. Morse-jel. 21. Pusztul (a talaj felszíne).
23. Nem valódi. 24. Földi jelenlétem. 26.
Leltári mínusz. 28. Dalos. 29. Hazai futballedző. 30. Húr régiesen. 31. Arab hírügynökség névbetűi. 32. Okozat előzménye. 33.
Rábukkan valamire. 35. Fiútestvér. 36. Feszítő szerszám. 37. Klasszikus kötőszó. 38.
Folyadékba merít. 39. Egyforma mássalhangzók. 40. A tárgy ragja. 41. Hegy szláv
szóval. 43. Házrész. 45. Alkotás.
2

1

4

3

5

FÜGGŐLEGES: 1. legyes. 2. Változatokat
próbálgató. 3. Romlott-étel (például zsír). 4.
Város: . ..Vegas. 5. Használt áruk forgalmazója. 6. Kezdek hozzáidomulni. 7. Duplázva
édesség. 8. Kínálati értéke. 9. Cigány roma
szóval. 10. Jótékony célra szánt dolgok. 14.
Folyadékod. 18. Határállomás. 20. A megfejtés második sora. Zárt betűk: X A, I, N. 21.
Éghető gáz. 22. Régi hangszer. 25. Iható alkohol. 27. Dátumrag. 29. Cselekedetem. 31. Női
névnap július 29-én. 34. Híres angliai iskolaváros. 35. Idős férfi rövid megszólítása. 36.
Vágórész. 38. Német író (Kari). 29. Lett régiesen. 40. Hegyes szerszámai. 42. Rokonvégek! 44. Megszólítás. 45. Enyém angolul.
SZOMBATI rejtvényünk megfejtése: Száz
esztendős csűrben is lehet csépelni, de
nem száz esztendős cséppel!
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Guruló osztály
BRÜSSZEL (MTI)

„Guruló osztály"-t, azaz furgonban berendezett tantermet üzemeltet ez évtől egy belgiumi alapítvány Leuven körzetében.
A sajátos oktatási módot elsősorban a rendes iskolai oktatásban részt venni n e m tudó, vándoréletet élő mutatványosok
gyermekeinek szánják - ők vol-

tak a kezdeményezők is - , de feltehetően
bekapcsolódhatnak
más diákok is, akik számára súlyos közlekedési gondot okoz a
napi iskolába járás. Speciális a
tananyag is, de az oktatási illetékesek azt remélik, hogy sikerül
minőségi oktatást nyújtani a rászorulóknak. A szomszédos Hollandiában már hosszabb idő óta
létezik ez az oktatási mód.

