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ÁRA: 79 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)
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Örök álom az urnában
„Kis kedvencek", elhullott apró állatok
mobil hamvasztását és kegyeleti urnába
helyezését vállalja két szegedi fiatalember.
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6. OLDAL

Jönnek a receptek

Szeged melletti, jól működő

Lapunk szakácskönyvéhez már gyűlik a
muníció. A vásárhelyi Barkóczi Jánosné az
elsők között jelentkezett felhívásunkra.

eladó!!!!!!!

9. OLDAL, BIZALMASAN

30/9672-1071

Kossuth-díjas basszistánk nem lép fel többé, de szívesen rendezne

Gregor József visszavonul
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A helyi graffitisek szerint általában Tarjánban fúj

Szegedi a Combino
rongálói között
Egy szegedi fiatal is részt vett a
méregdrága fővárosi Combino
villamosok megrongálásában derült ki egy tegnapi budapesti
sajtótájékoztatón.
MUNKATÁRSUNKTÓL

megkérdezett szegedi graffitisek
ezen erősen csodálkoztak. Az
ilyesfajta rongáláshoz ugyanis a
legritkább esetben van szükség
felbujtóra: az elkövető önszántából fest vagy fújkál.
Az általunk tegnap megkérdezett szegedi graffitisek közül volt,
aki azt állította, ismerős neki a
hírügynökségi jelentésekben szereplő PZA és CAE felirat: szerinte
a most lebukott tagelő főleg Tarján városrészben tevékenykedik.
Mások viszont Szegeden nem találkoztak a PZA-kat és CAE-ket
festő fiatal keze nyomával.

Augusztus 26-án indultak próbajáratra Budapesten a Combino
villamosok, de még aznap megrongálták mind az öt járművet.
Három nappal később civil ruhás
nyomozókból álló figyelőszolgálatot állítottak föl, és fedett gépkocsik is kísérték a villamosokat,
hogy az elkövetőket
tetten érhessék. Ez valamint
Demszky
Gábor
egymilliós
vérdíja - meghozta
az eredményt.
Szeptember 2-án
„munka
közben"
kaptak el egy szegedi
graffitist a nyomozók, korábban pedig
egy törökbálinti fiatalt is tetten értek. A
Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese
Gregor József Tfevjeként a Hegedűs a háztetőnben - ebben a szerepben sem vállal több fellépést
Fotó: Miskolczi Róbert elmondta, a budapesti megkeresésre
Gregor József úgy döntött: befejezi 48 évvel Dóm téri előadásai előtt azt nyilatkozta la- lett, a napokban voltam laborvizsgálaton, eljáró szegedi rendezelőtt megkezdett sikeres énekesi pálya- punknak: elfáradt, fontolgatja, hogy a követke- ahol megállapították: kevés a véremben az őrök graffitizéshez
futását. Kossuth-díjas basszistánk minden ző színházi szezont még végigcsinálja, utána albumin. Az orvosaim szerint ennek nincs szükséges eszközöelőadását lemondta, nem vállal több fel- azonban visszavonul, nem énekel többet. A köze a két évvel ezelőtti műtétemhez. Végig- ket találtak a szegedi
lépést sem színházban, sem koncertpódi- szegedi városháza udvarán augusztus elején csináltam a rendkívül sűrű előző évadot, fiatalnál, ezeket leumon. Úgy érzi, elfáradt, és a gyógykezelés megtartott hagyományos születésnapi kon- most viszont hosszú gondolkodás után el- foglalták.
miatt is pihenésre van szüksége. Dönté- certje előtt is mondta: pályája befejezésén gon- döntöttem: nem lépek fel többet - mondja
A
hírügynökségi
séről lapunknak beszélt először.
dolkodik. Szeged 66 éves díszpolgárát gárdonyi Gregor József. Az ország legnépszerűbb ope- jelentések szerint a
nyaralójában értük utol a kérdéssel: hogy van?
raénekese összes tervezett szegedi és buda- tagelő (tag: kézjegy,
Rengeteg fellépést vállalt az utóbbi évben Sze- Nagy fáradtságot érzek. Valószínűleg az pesti előadását lemondta már.
speciális aláírás) felgeden és országszerte Gregor József. Világjáró elmúlt 48 évét. 1958-ban kezdtem énekelni,
bujtóját is megtalálbasszistánk már a Csárdáskirálynő júliusi azóta nem volt megállás. A lábam ödémás Folytatás a 3. oldalon
ták, de a lapunk által
Graffiti a Combino ablakán

Összeforrt az MSZP az SZDSZ-szel

Vásárhelyen

Oláh János vezeti
a Fidesz-KDNP-listát

Már gőzerővel Megy a gőzös
A zajok okozzák a legfőbb kellemetlenséget
a legújabb Koltai-film, a Megy a gőzös
csongrádi forgatásán. A színész-rendező jól
sikerült bemelegítésnek tartja az első csapót követő napokat, szombattól azonban ő
is a kamera elé áll. Tégnap Gáspár Sándor és
a férfi főszereplő, Szabó Tamás kártyatrükkös jelenetét vették föl - több tucatszor.

házi polgármester, Csabai Lászlóné kampányol Botka Lászlónak.
Vásárhelyen az egykori III/III-as
tiszt, Rummel József már nem
kampányfőnöke Hernádi Gyula
szocialista polgármesterjelöltnek.
Ezzel elhárult az az akadály, ami
miatt a szabad demokraták korábban nem kötöttek volna választási
szövetséget az MSZP-vel.

Az átutazó vagy az arra járó helybeli nemigen
fedezheti fel, hogy moziba szánt népi komédia
készül a csongrádi vasútállomáson, mert a
Vasút utcai telep ugyanolyan békés, mint máskor. Az utcai zajok fel sem tűnnek annak, aki
vonatra vár. A morgó aggregátor, a rikácsoló
háztáji, az időről időre felhangzó vonatkürt és
sziréna hangja viszont egyenként is sok boszszúságot okozhat egy forgatáson. Mindezek
együtt pedig még inkább kellemetlenek, különösen Koltai Róbert számára, aki Csongrádon
forgatja legújabb filmjét, a Megy a gőzöst.

Összeállítás az 5., jegyzet a 3. oldalon

f

Az egészséges életmód
népszerűsítése
céljából
a Groupama
Biztosító
szeretettel meghívja Önt
és családját egy egész
délutános sport- és szabadidőprogramra.

Folytatás a 3. oldalon

www.delmagyar.hu

Groupama Sport- és Egészségnap
T/^yr Groupama

• Helyszín: Szeged, Széchenyi tér
- Időpont: 2006. szept. 10., vas. 13-17 óra között

DM-fotó

Koltai Róbert szombatig csupán rendezőként „melegít" Csongrádon

Szegeden a Fidesz-KDNP listát Oláh János, az MDF-Együtt Szegedért névsorát Ványai Éva vezeti. Befutónak látszik Balogh László és
Póda Jenő. Vásárhelyen Kiss László, az SZDSZ eddigi polgármesterjelöltje visszalépett a szocialista Hernádi Gyula javára.
A Fidesz-KDNP-lista első helye
nem okoz meglepetést, ott Oláh
János polgármesterjelölt áll. Noha
a jobboldal az önkormányzati választásokon közösen indít egyéni
jelölteket, listájuk már nem közös,
így az MDF-Együtt Szegedért névsorát Ványai Éva vezeti. Balogh
László harmadik, Póda Jenő ötödik helye képviselőséget ígér.
Megjelentek az MSZP első óriásplakátjai: az egyiken a nyíregy-
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Koltai Róbert (fejhallgatóban) tegnap még a rendezői székből adott utasításokat. Szomb a t o n a z o n b a n m á r ő i s kapipra e l é álL - 2
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Fotó: Tésik Attila
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Budapest Európa mezőgazdasági fővárosává válhat

Hazánkba költözik
a FAO-központ
Jövő januártól Budapesten működhet az ENSZ Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezetének
(FAO) európai központja. Az ezt
támogató kormánydöntésről a
földművelésügyi tárca vezetője
számolt be a kabinet szerdai
ülését követő sajtótájékoztatón.
BUDAPEST (MTI)

A kérdésben egyezségközeli a
helyzet, a kormány felhatalmazása alapján a külügyminiszter
és az agrártárca vezetője végzi el
a befejező tárgyalásokat a
FAO-val - közölte Gráf József.
Hozzátette: Magyarország diplomáciai elismerését jelenti, hogy
a FAO Magyarországon kívánja
felállítani a három kontinensért
felelős közös szolgáltató központját is. Gráf József elmondta:
a két hivatalnál összesen közel

száz magyar alkalmazott dolgozhat majd. A két hivatal működése éves szinten 150 millió forintba kerülhet a költségvetésnek,
emellett a letelepítés egyszeri
költsége mintegy 200 milliót
tesz majd ki. Az európai központban 12 magyar dolgozik
majd, a közös szolgáltató központnál 86 lesz magyar.
„Budapest ezzel gyakorlatilag
Európa mezőgazdasági fővárosává válhat" - fogalmazott Gráf
)ózsef a sajtótájékoztón.
Az agrárminiszter szerint az
európai központ átvétele a magyar gazdák számára is jelentős
lehetőségeket teremt, mivel a
FAO magyarországi megrendeléseket tehet.
„Magyarország és az EU jelentős készletekkel rendelkezik,
ezeket
ENSZ-segélyszállítmányokhoz kitűnően fel lehet használni" - tette hozzá Gráf.

A magyar konvergenciaprogramról Brüsszelben

Almunia optimista
Reményét fejezte ki szerdán Brüsszelben Joaquín Almunia, az
Európai Bizottság pénzügyi felelőse, hogy testülete pozitív értékelést tud adni a múlt héten benyújtott magyar konvergenciaprogramra.
BRÜSSZEL (MTI)

Hírügynökségi értesülések szerint a pénzügyi biztos újságíróknak
nyilatkozva nem kívánta megelőlegezni a szeptember végére várt hivatalos állásfoglalást, de leszögezte, bízik abban, hogy az kedvező lesz
a középtávú költségvetési terveket is tartalmazó dokumentumról.
Az uniós szervek év elején kérték Magyarországot arra, hogy dolgozza
át az eurócsatlakozás bevezetésének előkészítésére is szolgáló konvergenpiaprogramját, mert az nem eléggé részletes és pontos, és nem támasztja alá egyértelműen az akkor még 2010-re terezett euróbevezetés
kivitelezhetőségét. Brüsszel szeptember l-jei határidőt szabott ehhez a
feladathoz, és Almunia nyugtázta, hogy ennek időben eleget is tett.
A korábbi gyakorlattól eltérően Magyarország - a hazai egyeztetések mellett - most több fontos uniós szervvel és EU-tagországok kormányaival is a legmagasabb szinten konzultált a konvergenciaprogram tartalmát illetően, mielőtt azt véglegesítette volna. Részben ennek köszönhető, hogy a programmal kapcsolatban Brüsszelben inkább pozitívak a várakozások: Almunia nyilatkozata is azt jelzi, hogy
a testület jóváhagyni készül a terveket.

Magyar vert
magyart

a szóváltás és a z ütlegelés.

Vételi
euró
USAdollár
angol
font
cseh
korona
horvát
kuna
svájci
frank
szlovák
korona

Eladási

269,34

283,16

210,19

220,97

398,26

418,68

9,31

10,29

35,69

39,45

169,48

179,96

6,98

7,72
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Bekiabáltak Tatabányán
Idős emberek közbekiabálási
zavarták meg Gyurcsány Ferenc
beszédét Tatabányán, ahol a
kormányfő az MSZP polgármesterjelöltjét ajánlotta a szavazók figyelmébe.
TATABÁNYA (MTI)

„Nem hozom ajándékba a boldogságot" - mondta Gyurcsány
Ferenc vidéki kampánykörútjának első állomásán. Kijelentette,
mindenkinek ki kell venni a részét abból az áldozatvállalásból,
amivel az ország átalakítása jár.
A kormányfő a város sétálóutcáján mintegy 300 fős közönség figyelmébe ajánlotta Lukács Zoltánt, az MSZP és az SZDSZ közös polgármesterjelöltjét.
Az alig tíz percig tartó beszédet
alkalmanként idős emberek „Hazug!" és „Gazemberek" bekiabálásokkal zavarták meg. Gyurcsány Ferenc erre így válaszolt: „a
kiabáláshoz sem tehetség, sem
politikai bátorság nem kell", majd
hozzátette „én is lakótelepen nőttem fel és tudom, hogy a ház lakói
előtt nem annak volt becsülete,
aki bontották a rendet, hanem
azoknak akik elfogadták a közösség normáit, azokkal lehetett
együttműködni".
A bekiabálok hangját az MSZP
trikóját viselők ütemes tapssal
fojtották el.
A bányászvárosban még nem
volt példa arra, hogy szocialista
miniszterelnök beszédét ellenséges bekiabálások kísérjék.

Csecsemőt
ölt a kutya
CEGLÉDBERCEL (MTI)

Tragikus baleset történt az Albertirsa és Ceglédbercel közötti
egyik tanyán, ahol egy elszabadult rotweiler halálra mart egy
féléves csecsemőt.

Újrakezdték a móri vérengzés perét

Hajdút gyanúsítják

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök autogramot ad Tatabányán

Fotó: MTI/Földi Imre

nek, az ifjúságnak külön-külön.
Most az egész ország életén kell
jobbítani, de nemcsak a lehetőségek asztalánál kell sorban állni, hanem mindenkinek egyéni
erőfeszítéseket is kell tenni mondta Gyurcsány Ferenc.
A miniszterelnök a térségben
megvalósuló fejlesztések közül a
déli elkerülő utat, a már építés
alatt lévő szakképzési központot,
és a Szent Borbála Kórház új pavilonját emelte ki.

0RBAN MA KEZDI AZ ORSZÁGJÁRÁST
Megkezdi önkormányzati választási kampánykörútját Orbán Viktor-, a Fidesz elnöke ma a Pest megyei Gyálon kora délután a környék polgármesterjelöltjeivel találkozik, majd Kecskemétre utazik és ellátogat az Egészségügyi Alapellátó Intézetbe is. A pártelnök programja este Kiskunmajsán fejeződik be, ahol az elnök a városban élő emberekkel és a Fidesz kampányát
segítő aktivistákkal találkozik.

A kormányfő szerint az elmúlt
négy évben arra figyeltek, hogyan

lehet jobb életet teremteni a
nyugdíjasoknak, a gyermekesek-

A Világbank rontott Magyarország értékelésén

Hazánk nem vállalkozásbarát
Magyarország a 66. helyre csúszott vissza azon a
listán, amelyet a Világbank állított össze abból a
szempontból, hogy az egyes országokban menynyire kedvező a környezet a vállalkozások számára. Magyarország tavaly még a 60. helyen állt a
175 országból álló listán, az idén viszont a vállalatok működését befolyásoló valamennyi almutató tekintetében is visszaesett.
WASHINGTON (MTI/APA)

A Világbank „Doing business" indexe jelzi, hogy
miként alakul az általános szabályozási környezet,
a 10 almutató pedig ezt az általános helyzetet részletezi több szempontból: egyebek mellett új vállalkozások indítása, engedélyek beszerzése, foglalkoztatás, hitelfelvétel, befektetők védelme, adófizetés
szempontjából.
Például az új vállalkozások indítását figyelembe
véve Magyarország a 87. helyre esett vissza a korábbi 80.-ról. Nálunk egy új vállalkozás beindítása
átlagosan 38 napot vesz igénybe, míg a kelet-euró-
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pai térségben az átlag 32 nap, az OECD-tagországokban 16,6 nap.
A régión belül - az egy főre jutó GNI arányában Lengyelország után a legmagasabb átlagos költséggel Magyarországon lehet számolni egy cég indulásakor. Ez az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem
(GNI) - amit a Világbank mintegy 10 ezer dollárra
becsül - 20,9 százaléka, miközben a régiós átlag
14,1 százalék, az OECD-átlag 5,3 százalék. Ugyanez a költség például Szlovákiában 4,8 százalék,
Csehországban 8/9 százalék, Romániában 4,4 százalék, Lengyelországban alig valamivel több, 21,4
százalék.
Az általános gazdasági környezetet vizsgálva a
térségben szinte minden ország megelőzi Magyarországot: Szlovákia a 36., Románia a 49., Csehország az 52., Bulgária az 54. helyen áll, Szlovénia a
61., csupán Lengyelország van hátrébb, a 75. helyen. A lista első helyén egyébként Szingapúr áll, a
második Új-Zéland, majd az Egyesült Államok és
Kanada következik, a 175. a Kongói Demokratikus
Köztársaság.
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H a j d ú Lászlót gyanúsítják a móri vérengzéssel

Különösen szigorú biztonsági
intézkedések mellett folytatódott szerdán a Fővárosi Bíróságon Hajdú László több emberen elkövetett emberölés miatt indult büntetőpere.
BUDAPEST (MTI)

v a l u t a v a l t o
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Új szakaszába lépett a kampány- Gyurcsány körútja

BUKAREST (MTI)

A Bihar megyei magyarverök
maguk is magyarok - árulta el
az Új Magyar Szónak (ÚMSZ)
Liviu Popa, Bihar megye rendőrfőkapitánya. A rendőrségi tisztségviselő egy sajtóértekezleten
közölte ezt az információt a bukaresti napilap többször is elhangzott kérdésére. Az ügy előzménye, hogy a korábbi többszörös magyar bajnok kerékpáros,
Nagy II. Zoltán hétfőn azt
mondta: öt és társát bántalmazták Romániában.
A rendőrkapitány megerősítette: a bántalmazó három román
állampolgár magyar nemzetiségű volt A kerékpárosok szabálytalanul, cikkcakkban haladtak az
úton, emiatt egy gépkocsi nem
tudta megelőzni őket. Ebből lett

-

A bíróságra érkezőket az épületbe
történő belépéskor már korábban
is átvizsgálták, ám a Hajdú László
perére érkezőket ezt követően még
a tárgyalóterem előtt külön is átvizsgálták. Hajdú Lászlót társtettesként, nyereségvágyból, több
emberen elkövetett emberölés
bűntettével vádolja az ügyészség.
A móri bankrablás ügyében
Hajdú korábban csak azzal vádolták, hogy ő szerezte be a

Fotó: Füzesi Ferenc

2002. május 9-én nyolc halálos
áldozatot követelő móri bankrablás fegyvereit. A Fővárosi Bíróság ezért el is ítélte a vádlottat,
ám tavaly a Fővárosi ítélőtábla
hatályon kívül helyezte az ítéletet és új eljárást írt elő.
A június 21-én újrakezdett
perben az ügyészség módosította
a vádat Hajdú ellen, és ettől
kezdve már azzal vádolják, hogy
ő volt az, aki a bankfiókot végigjárva kioltotta az ott tartózkodó
ügyfelek és alkalmazottak életét.
Kaiser Ede a móri perben tanúként azt vallotta tegnap a Fővárosi Bíróságon, hogy sosem járt
Hajdú Lászlóval együtt Móron.
Hozzátette: tudomása szerint
egyébként Hajdú sem járt egyetlen egyszer sem Móron.

Akár
• ' W J . O O O f ,

Raiffeisen
Lakáshitelek
Akár 100000 Ft ajándékba
Üdítő újdonság a hitelpiacon! Bankunk most minden egymillió
forint lakáshitel után
tehát, ha

"lonJékfeo

forinttal lepi meg Ont.

így

legalább tizmillió forintot vesz fel, elérheti

10 0 0 0

az

ajándékösszeg felső határát," a 100 0 0 0 forintot! Sőt, ezen
felül a k á r Hitelbírálati dij kedvezményben is részesülhet.
Hivja a Raiffeisen Direkt kék számát, a 06-40-48-48-48-at, ahol
azonnal megtudhatja, várhatóan mekkora hitelre számíthat.
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Kossuth-díjas basszistánk nem lép fel többé, de szívesen rendezne

Gregor József visszavonul
Folytatás az 1. oldalról

Mégis
összefogtak
BAKOS ANDRAS

Gregor József az Operaházban és a Szegedi
Nemzeti Színházban is többfőszerepet játszott
volna a most induló évadban. Számos koncertfelkérése is volt. - Az operaházi Don Pasquale-próbáktól tettem függővé, hogyan tovább.
Pál Tamás barátom vezetésével nagyszerűen
sikerült az első ülőpróba. Utána be kellett
mennem kezelésre a székesfehérvári kórházba,
másnap viszont már rohantam a következő
próbára, ahol bebizonyosodott: a színpadi szaladgálásokkal együtt már nem megy úgy az
éneklés, mint korábban. Ezért lemondtam az
operaházi előadásaimat. Azután Szvétek Laci
kollégám szervezésében felléptem a szokásos
ócsai koncerten, ahol a Rágalom-áriát és a Don
Pasquale nevezetes duettjét énekeltem. A közönség szerencsére nem vett észre semmit, de
én tudtam: amit eddig egy levegővel énekeltem
a Hadaró-kettősben, azt most három levegővétellel csináltam meg. Vannak kollégák, akik
mindig így éneklik, én viszont nem így szoktam meg. Ezután a koncert után megbeszéltük
Marikával, a feleségemmel, hogy befejezem.
Ezt a pályát csak örömmel, jókedvvel szabad
csinálni. Nem engedhetem meg magamnak,
hogy halálfélelemmel lépjek színpadra. Nem
ezt szokta meg tőlem a közönség. Felhívtam az
összes színházat, koncertszervezőt, és minden
fellépésemet lemondtam. Többen a kardjukba
dőltek. Székhelyi Jóska is, hiszen a szegedi
színház talán legsikeresebb produkciója a Hegedús a háztetőn - mondja Gregor József, aki
1958-ban a Honvéd Együttesben kezdett énekelni, és nem mindennapi pályafutást tudhat
maga mögött.
- 48 éve énekelek. Ez gombócból is sok! A
Jóisten most csöngetett, és azt mondta: Itt a
pillanat, hagyd abba! Nem fogom föl tragédiaként. Ahogyan az ember pályája egyszer elkezdődik, valamikor véget is kell érnie. Kijutottam a New York-i Metropolitanbe, ahol három szerepben is sikert arattam. Végigénekeltem Amerikát és Nyugat-Európát. A pályafutásom megelégedéssel tölt el. Sok fáradsággal,
küzdelemmel járt, de rengeteg örömöm is volt
benne. Szép emlékeim maradtak. Alacsony albuminszintem miatt a héten infúzióval vérplazmát kapok a székesfehérvári kórházban.
Utána kicsit pihennem kell. Biztosan sok jó
orvos van máshol is, de én maximálisan megbízom szegedi énekes kollégám sebész testvérében, Altorjay Áronban, aki a műtétemet is
csinálta. Ragaszkodom hozzá, ezért az ő kórházukban kezelnek. Ez azért is ideális, mert
közel van Gárdonyhoz, ahol kora tavasztól késő őszig az év nagyobbik részét töltjük. Aki
már készítené a fekete ruháját, annak azt üzenem: sok molyirtóval tegye el.

Az MSZP a jelek szerint nem mondott le arról, hogy Vásárhelyen
még nyerhet. Erre lehet következtetni a megállapodásból, amelyet a
párt most megkötött a Szabad Demokraták Szövetségével. Az
SZDSZ-nek nem tetszett a szocialisták kampányfőnöke, a korábbi
III/III-as tiszt, most ö háttérbe vonul, cserébe Kiss László polgármesterjelölt visszalép Hernádi Gyula javára. Mindenki lépik egyet. Amit
a liberálisok eddig mondtak, az most már nem ér, a kimondott szóhoz való ragaszkodásnál fontosabb a szándék: minél nagyobb esélyhez juttatni Lázár ellenfelét. Mégis egy haloldali ellenjelöltje lesz Lázár Jánosnak, mégis igazi mérkőzés várható a polgármesteri székért.
Hernádi Gyulának, a szocialisták polgármesterjelöltjének így jóval könnyebb dolga lesz. Igaz, őnem profi politikus, inkább a közért
tenni akaró jó szándékú civilként ismerték meg a helyi közéletben,
de ez a hozzáállás sok választó szemében előnyt jelenthet. A kormányzati támogatás most, a vizitdíj és a többi bevezetése után valószínűleg nem hoz túl sok szavazatot neki, viszont ha megnyerő
kampányt folytat, érthetően meg tudja fogalmazni, mit akar tenni
és miért, sok embert maga mellé állíthat. Nyilván arra a kérdésre is
mondania kell majd valamit, hogyan képzeli el a közös munkát a
térség ellenzéki országgyűlési képviselőjével - Lázár Jánossal.
Ugyanakkor a nép szemében többnyire annak van igaza, aki
épít: ez a tézis többnyire igazolódott az utóbbi évek önkormányzati választásain országszerte. Lázár János pedig már letett valamit
az asztalra. Most megfogalmazta - a lapunknak adott interjúban is
- , hogy a következő ciklusban nagyon sok múlik azon, sikerül-e
összefogni, kompromisszumokat
kötni a közéletben.
Egyszerre
kell megjeleníteni a város három meghatározó szellemi hagyományát, a konzervatív-polgárit, a haladó baloldalit és a liberális attitűdöt, mindenkinek az ötletére, jó szándékára szükség lesz, csak
így hozható minél több pályázatra forrás az uniótól. A békülékeny
program szellemisége azonban egyelőre nem érződik a mindennapi kampánymunkában.
A Vásárhelyi Riport című hetilap - amelyről csak sátáni kacaj kíséretében mondható el, hogy szeretné megjeleníteni a haladó baloldali és a liberális értékeket is - a címoldalon egy elég előnytelen Havránek-képpel rettenti el az olvasót, azt
állítva, hogy „Aki Hernádit támogatja, az Havránekre
szavaz."
Holott az egyik nem föltétlenül következik a másikból.
Szóval most egymásnak feszülnek, szemtől szembe. Aztán végül úgyis azok döntik el a harcot, akik nem mennek el minden
kampánygyűlésre, nem hallgatnak meg minden
kortesbeszédet,
viszont megítélik a két embert, valami alapján.

Kiosztották a 2006-os Magyar Termék Nagydíjakat
Gregor József legutóbb augusztusban, a szegedi városháza udvarán énekelt

Fotó: Frank Yvette

Gregor József humorérzékét nem vesztette
el, azt viszont n e m tudná elviselni, ha - mint
néhány kollégájától, aki nem tudta jókor abbahagyni - tőle is megkérdeznék: Miért kell
még énekelni?
- Inkább hiányozzak, mint szánakozzanak
rajtam. Besokalltam, elfáradtam a sok millió
kilométeres állandó utazásban. Logikusnak
tartom a döntésemet, nincs mögötte titok.

Ezentúl többet olvasok majd, internetezek, zenét hallgatok. Most jöttem rá, hogy százhúsz
lemezfelvételemnek csak a töredéke van meg.
Megkérem a kiadókat, küldjenek mindegyikből egy-egy példányt. Szeged díszpolgáraként
továbbra is minden jeles társadalmi eseményen megjelenek, ahová hívnak. A napokban
Botka Laci invitált az Európa-díj átadására.
Ott leszek. Tanítást nem vállalok, de szívesen
meghallgatok olyan fiatal énekeseket, akik
nem dicséretet várnak, hanem az őszinte véleTEV1ET NEM JATSSZA MAS
ményemre kíváncsiak. Később a rendezéstől
- A társulat és a közönség őszinte fájdalmára levettük a műsorról a Hegedűs a háztetőnt. Gregor Jóska nem zárkózom el, mert tudnék újat mondani.
ugyan előzékenyen felajánlotta, hogy segítene a próbákon annak, aki átvenné a szerepét, de ez a sikerpro- A Szegedért Alapítvány gálaestjének szervezédukció teljesen az ő nevéhez fűződik, személyes etikai kódexem szerint nem tartom megengedhetőnek, hogysében továbbra is segítek Bódi Györgynek, felvalaki más játssza Tevjét. Minden szempontból óriási veszteség ez a döntés, hiszen akkora az érdeklődés, lépést azonban már ott sem vállalok. Az énekhogy legalább harminc előadást tarthattunk volna még ebből a musicalből - mondta tegnap Székhelyi Jó- lés olyan, mint a sport: nem szabad hirtelen
zsef, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója. - Jóska korábban A windsori víg nők Falstaffját is örömmel abbahagyni. El is határoztam: a magam kedvállalta. Miután ez a bemutató csak jövő tavasszal lesz, huncutkodik még bennem a remény. Ezt a premiert vére mindennap gyakorolok majd fél órát.
azonban mindenképp megtartjuk.

HOLLÓSI Z S O L T

Elismert Phoenix,
Pick és Metrimed
Idén is kiosztották a Magyar Termék Nagydíj pályázat ebsmeréseit, a díjért 53 cég 62 pályázata versengett. A zsűri döntése alapján
17 termék - közülük három
Csongrád megyei - nyert nagydíjat: a Pick Szeged Zrt. Mangalica
csemege szalámija és páros kolbásza, a Phoenix Rubber Gumiipari
Kft. olajipari tömlője és a Metrimed Orvosi Műszergyártó Kft.
Metrimed csípőizületi protézisei.
Díjjal jutalmazták-egyebek között - a Bárczy Környezetvédelmi
Kft. csapadékvíz olajszűrő berendezését, a Herz Szalámigyár Zrt.

házi kolbász termékét, a Horváth
Redőny Kft. antik faredőnyeit, a
Miskolci Likőrgyár Rt. Prekop
Gönci Barackpálinkáját, a Natural Doctor Hungary Kft. Hungarian Rhapsody No5. parfümjét, a
Novatex Matrac Biomanufaktűra
egészséges alvásprogramját, az
OCE Hungária Kft. nyomtatórendszerét, a SVT-Wamsler Háztartástechnikai Zrt. kályháit, az
UNIVER Product Zrt. Magyar
ízek termékeit, a Visegrádi Ásványvíz Kft. ásványvizét, valamint a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. eosin virág fali díszét.

Koltai Róbert szombatig rendezőként melegít, utána ő is a kamera elé áll Csongrádon

Már gőzerővel Megy a gőzös
Folytatás az 1. oldalról
- Ez a világ legzajosabb városa - mondja
némi derűvel a színész-rendező, aki hétfő óta dolgozik a városban. Azt hinné az
ember - folytatja hogy ez egy csendes
környék, de körülöttünk olyan átmenő
forgalom van, amire egyáltalán nem
számítottunk. Na, majd a labor... - folytatná, de mire befejezhetné a mondatot,
újabb felvétel következik, mégpedig a
vasútállomás egyik lepusztult melléképületében. A viskó körül kábelrengeteg, felállványozott lámpasereg.
Odabenn, Gulyás Buda kamerája előtt
a férfi főszereplő, Szabó Tamás és a
szentesi gyökerekkel rendelkező Gáspár
Sándor fut neki sokadszor a jelenetnek.
A szomszéd helyiségben Koltai Róbert
egy monitoron és egy fülhallgatón keresztül figyeli, a falon átkiabálva pedig

NAGY MARCELL A FELVEVOGEP MOGOTT
A Tüskevár című mozit szintén Csongrádon forgatták. A Tutajost alakító Nagy Marcell tagja a
Koltai-film stábjának is. Marcell lapunknak elmondta, hogy nemrégiben leforgatták a Tüskevár hiányzó jeleneteit, de továbbra is az operatőri munka érdekli jobban. Ezért is dolgozott
nyáron egy angol produkcióban, és ezért vállalt munkát a Megy a gőzös kameracsapatában.
rendezi az eseményeket. A két csapó közötti rövidke szünetben elárulja, ez a
rész egy kártyatrükkre épül. Már majdnem következne a snittzáró „ennyi",
amikor közbeszól: - N e m jó. Mai szöveg, hogy „nem hiszem el". Ennél parasztosabban kell beszélnetek! Sanyi, te
legyél kicsit elkeseredettebb! Különben
jól kezdődött - ragasztja a végére a bátorító szavakat. Az ismétlésnél már elégedettebben mosolyog, sőt egy-egy képkocka láttán visszafojtva kuncog.

- Szerencsére eddig menetrendszerűen
haladunk, nem kellett túlóráznunk, és ez
nagy szó, hiszen rengeteg anyagot kell felvennünk. Nekem - ésezisjóljöttki - csak
szombaton kell a kamera mögül a felvevőgép elé állni, addig rendezhetek. Bemelegítésnek ez a pár nap tökéletes, mert azt tudni kell, hogy egy filmforgatást elkezdeni a
legnehezebb - avat be Koltai Róbert a
munkájába, de - ahogy a szereplőknek neki sincs több ideje csevegni. Helyettünk
a kellékesekkel vált pár szót, hogy miért
nincs pálinka a kártyaasztalon.
- Szilva - vágja rá az ismert színész,
HELYSZÍNEK ES SZEREPLŐK
Galkó Balázs. Hogy mekkora szava van
A 220 millió forintos költségvetésű produkció készítői a tervezett huszonöt forgatási napon dol- itt Galkónak, el sem hinnénk, ha el nem
gozni fognak a vasútállomáson és környékén, a Holt-Tiszánál és más vízparti területeken, illetve árulja, hogy nem szereplőnek érkezett
a város határában is. Szándékaik szerint hetente hat nap telik majd munkával, de az időjárási Csongrádra, hanem felvételvezetőnek.
körülmények is befolyásolhatják a forgatás befejezését. A két főszerepet Szabó Tamásra és Egres Gyermeke édesanyjának helyettesítését
vállalta magára, de mivel rendelkezik
Katinkára osztották, mellette Gesztesi Károly, Szabó Győző, Pindroch Csaba, Kovács Lajos, Badár
kellő filmes és színházi tapasztalattal,
Sándor, Gáspár Sándor, Lázár Kati és Pogány Judit is szerepel majd a filmben.

Gáspár Sándor és Szabó Tamás (háttal) a kártyatrükkös jelenetben, amit több
tucatszor vettek fel
Fotó: Tésik Attila
rendezőasszisztensi posztot kapott a
produkcióban. Hozzáteszi: időközben
tovább nőhetett az ázsiója, mert nemrég

már azt mondták neki, valamit játszania is kell a filmben.
BÍRÓ DÁNIEL
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KÖRKÉP
ALGYŐ. Az Algyői Lovasklub
Egyesület szervezésében
folytatódik a lovas oktatás
Algyőn, a Kastélykert utcán, az
edzőteremmel szembeni
területen - szakképzett
oktatóval. Lehetőségek: lovas
oktatás kis és nagy lóval
felnőtteknek és gyermekeknek,
kocsikázás. A foglalkozások heti
rendszerességgel történnek.
Információ a 30/223-0017-es
telefonszámon kérhető.
- A Pálinkó Lujza Tánciskola
Fiesta Tánc Kht. tisztelettel vár
mindenkit, akit érdekel a táncés mozgáskultúra, és
szabadidejében szívesen tanulna
táncolni. Bővebb információ
kérhető a faluházban, vagy
Pálinkó Lujzától a
62/517-173-as telefonszámon.
BORDÁNY. A Kulturális és
Szabadidős Egyesület bekerül a
dél-alföldi régió harminc legjobb
ifjúsági programjait bemutató
Üvegház című kiadványba.
MÓRAHALOM. A Homokháti
Kistérség hét települése Forráskút, Mórahalom,
Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa,
Üllés és Zákányszék - kap
támogatást a
belügyminisztériumtól a
települési sportpályák
felújítására összesen hétmillió
997 ezer forint értékben. A
beruházások jelenleg is folynak.
- Az átadás előtt álló ifjúsági
házban az Orpheus program
pályázati támogatásával az
önkormányzat az intézmény
bútorozását oldja meg. Továbbá
10 számítógépet, szervert, és
nyomtatót vásárolnak.
RIJZSA. 29. alkalommal
rendeznek sportnapot Rúzsán
szombaton. A rendezvényre a
megye településeiről várják
azokat, akiknek kedvük van
focizni, kézilabdázni, lőni,
asztaliteniszezni, sakkozni,
teniszezni és atlctizálni.
Nevezni és tájékoztatást kérni a
sportnap szervezőbizottságánál
lehet. (Polgármesteri Hivatal
6786 Rúzsa, Alkotmány tér 2.
6786, telefon: 62/285-011,
Majoros Imre: 62/585-515,
06/30/3366-530, e-mail:
ruzsapolghiv((Dinvitel.hu).
Nevezési díj egyéni
versenyszámban 300 forint,
amelyet egyszer kell befizetni, és
minden egyéni versenyszámba
be lehet nevezni.
Csapatsportágakban kispályás
labdarúgás, kézilabda (női-férfi):
ötezer forint, lövészet háromezer
forint.
SZEGED. Ma este 8 órától a
Szegedi Ifjúsági Házban 100
százalék country címmel
Linedancc bulit rendeznek a
Riverside együttessel.
Sztárvendég Anita Cooper. Az
IH Caffee-ban este 7 órától
tánctanítás lesz. A belépőjegy ára
500 forint, Linedance
klubtagoknak ingyenes. További
információ:
www.riverside.fanklub.hu,
www.linedance.fanklub.hu
- Kétéves bibliai
szabadegyetemet indít
szeptember 19-én a péceli
Adventista Teológiai Főiskola, a
Szegedi Tudományegyetem
Vallástudományi Tanszéke és a
Bartók Béla Művelődési
Központ. Az előadásokon
minden bibliai könyvet
bemutatásra kerül régészeti,
kortörténeti, bevezetéstani és
hermeneutikai szempontból.
Minden nagyobb témakör
lezárása szimpóziumot
rendeznek, amelynek előadói a
szegedi biblikus teológusok
közül kerülnek ki. Az
előadásokat keddenként este 7
órától tartják. Mivel céljuk a
közművelés, az általános
műveltség bővítése, így a
részvétel mindenki számára
nyitott és ingyenes. A
programmal kapcsolatban
információ kérhető Mihalec
Gábortól (30/664-3045 ép
mihalccgabor(«adventista.hu).

•
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A Máltai Játszóháznak évi hatmillió forintra lenne szüksége

Szeged legforgalmasabb
játszótere van veszélyben
Aláírásgyűjtésbe kezdtek a szülők, hogy megmentsék Szeged
legszínvonalasabb és legforgalmasabb játszóterét. A Máltai
játszóház anyagi gondokkal
küzd, évi hatmillió forintra lenne szükség a működéshez, de
nem találnak szponzort.
Veszélybe került Szeged legszebb
és legszínvonalasabb játszótere.
A Máltai látszóház, mely öt éve
működik és a város leglátogatottabb szabadidős parkja, súlyos
pénzhiánnyal küzd.
A Retek utcai gyerekparadicsom nem csupán egyszerű játszótér. Ez az egyetlen a városban,
ami teljesen elkerített, ahol biztonságos és tiszta körülmények
között kapcsolódhatnak ki a kicsik az uniós szabványoknak
megfelelő játékokon. A játszótér
egyben foglalkoztató is. A Máltai
Szeretetszolgálat eredetileg a
kulcsos gyelekek számára találta
ki, szervezte meg és működteti.
A térhez tartozó kis házban mindennap van program, lehet ingyen internetezni, tévét-videót
nézni, társasjátékokkal játszani,
vagy épp szülinapi zsúrt tartani.
Az itt dolgozó szakképzett pedagógusok rendszeresen korrepetálják is a diákokat.
Mindezekért a Máltai Játszóház soha nem kért pénzt. A pedagógusok bérét, a rezsit, az éjjel-nappali őrzést - mely a városi
játszóterek között szintén egyedinek számít - az önkormányzat, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium fele-fele
arányban fizette. Utóbbi forrás
azonban három évvel ezelőtt elapadt, akkor a szeretetszolgálat

ÉVI 110 E Z E R
LÁTOGATÓ
a

A világ leghosszabb
fokhagymafüzérét fonják
Negyed tonna fokhagymából legalább százhatvan méternyi füzér
megfonását tervezik Makón. A város történetének első Guinness-kísérlctét tegnap kezdték meg a főtéren. Az alapanyagot
vállalkozók biztosítják, a fonásra vállalkozók négy-ötóránként
váltják egymást.
az MSZP által támogatott Búzás
Péterrel.
- A rekordkísérlet egyetlen célja, hogy Makó nevét és a fokhagymát még ismertebbé tegyük.
Nem volt kampányszándékom a
kísérlettel, hiszen amikor a szervezést megkezdtük, még eszem
ágában sem volt, hogy polgármesternek jelöltessem magam fogalmazott az ötletadó. Mágori

Tégnap reggel kezdték és péntek délelőttig gyártják az óriásfüzért
Makón

A Máltai Szeretetszolgálat az
országban 12, az ittenihez
hasonló játszóteret épített.
Mind közül a szegedi a legnagyobb forgalmú és legsikeresebb: évente 110 ezer látogató fordul meg itt. A város legtávolabbi pontjairól Is hoznak
ide gyerekeket, hiszen kultúrált és biztonságos.

szerződés nélkül is kifizetik az
eddig vállalt összeget. A következő aláírásig azonban elő kellene
teremtenünk az önrészt, hiszen
a várostól kapott 4,5 millió forint már a költségek felét sem fedezi.
A játszóház vezetője ezért az
utóbbi hónapokban felkereste a
város szinte valamennyi nagyobb cégét, hogy évi hatmillió
forintos támogatást szerezzen ennyire lenne szükség ahhoz,
hogy a szabadidős park tovább
működhessen - , de sehol sem
kapott segítséget. - Két napja
már egy gyűjtőperselyt is kihelyeztünk - mondta Kádár Tibor.
- A gyerekek dobálják bele az
5-10 forintjaikat, ők nagyon szeretnének segíteni. A szülők is.
Egy nyugdíjas bácsi, akinek
Mászóvár a panelházak árnyékában
Fotó: Frank Yvette nincs unokája, havonta négyezer
forintot fizet be nekünk. Sokan
vállalta magára ezt a költséget. mondta el Kádár Tibor, a Máltai hoznak be használt játékokat is,
Mostanra azonban a szervezet is Játszóház vezetője. Ráadásul az mindez azonban sajnos már
önkormányzattal öt évvel ezelőtt nem elég. Nem tudunk tovább a
fizetésképtelenné vált.
- Szeptemberig tudták biztosí- kötött szerződés is ebben a hó- mostani módon működni, ha jatani a költségek felét, mostantól napban jár le. - A városháza ille- nuárig nem találunk támogatót.
csak 25 százalékot adnak - tékesei segítőkészek: decemberig
T Í M Á R KRISZTA

Guinness-rekordkísérlet Makó főterén

Gongszóra megkezdődött tegnap
reggel nyolc órakor Makó történetének első Guinness-rekordkísérlete: lelkes vállalkozók a világ
leghosszabb fokhagymafüzérének megfonását tervezik. Az ötlet gazdája Mágori Józsefné, a
jobb Makóért Egyesület polgármesterjelöltje, aki - a fair play
kedvéért - együtt nyitotta meg a
rendezvényt politikai riválisával,

HANGÁR AUTÓREVÜ
A HÉT VÉGÉN
A Hangár Autórevüt szeptember
8-10. között újra megrendezi a
Gellért és Fiai Consulting Kft. a
Kereskedő közben. A show
négyezer négyzetméter fedett és
14 ezer négyzetméter szabad
területen várja vendégeit. Szeged
legnagyobb autókereskedői
mutatkoznak be három napon át
a legújabb modellelckel,
különféle programokkal. Az
Autórevü pénteken 13 és 18,
szombaton és vasárnap 10 és 18
óra között tart nyitva.

Fotó: Illyés Szabolcs

ROMÁNOKA MARSON
Öt román állampolgárt
igazoltattak a Tisza határvadász
század emberei a szegedi Mars
téri buszpályaudvaron. Az
útlevelek vizsgálata során
kiderült, a négy férfi és a
társaságukban levő nő a
megengedettnél hosszabb időt
töltött Magyarországon. Ügyük a
bevándorlási hivatal dél-alföldi
regionális igazgatósága elé
került.
MAGÁNYOS ANGOL
A TISZA-GÁTON
Az országhatár közelében, a
Tisza-gáton igazoltatott egy
magányosan bandukoló férfit a
hét elején a szegedi Tisza
határvadász század egyik járőre.
Az illető a személyazonosságát
nem tudta igazolni, magyarul
nem beszélt. A láthatóan zavart
állapotú férfiről kiderült, ő az a
32 éves brit állampolgár, aki
ellen a kecskeméti rendőrök már
korábban körözést adtak ki.

I

AZ ENERGIÁRÓL
Korszerű energiagazdálkodás a
közintézményekben címmel
tegnap a megyeházán
információs napot rendeztek,
amelyen arra hívták fel a
figyelmet az előadók, hogy 2007.
július 1 -jétől minden fogyasztó a
versenypiacon szerezheti be az
energiát.

Tovább szépül Tarján

Józsefné elmondta: a tervezett,
közel négyezer fejnyi befont fokhagyma súlya alig lesz több 250
kilónál, hiszen idén nagyon
könnyű a termés. Am a rekord
szempontjából nem a súly, hanem a darabszám és a hosszúság
számít. A cél nem kevesebb,
mint 160 méter, hiszen idén tizenhat éves a hagymafesztivál,
aminek az egyik legnagyobb látványossága lesz a hagymakígyó.
- Egy ilyen, nyugodtan mondhatjuk, Makó szempontjából
történelmi jelentőségű esemény
miatt természetes, hogy félretesszük a politikai ellentéteket fűzte hozzá Búzás Péter.
A jelenlegi rekordot Norvégiában állították fel, itt 123 méternyi fokhagymafüzért fontak meg
néhány évvel ezelőtt. Makón a
két és fél napos megfeszített
munka eredményeképpen biztosnak tűnik a világelsőség. Különösen annak tudatában, hogy
bőven akad jelentkező a munkára. Egy asszony ottjártunkkor lelkesen kérdezgette: mikor állhat
be a „tekerők" sorába. A szervezők elmondták: négy-öt óránként váltják egymást a feladatra
vállalkozók. A készülő óriásfüzért a főtér szökőkút előtti részén
hajtják majd össze.
- A munka során nagyon sok
mindenre kell odafigyelni. Fontos, hogy jól álljanak a hagymafejek, de a szárnak is pontosan
kell illeszkednie a fonatba - magyarázta a rekordkísérlet első
munkása, Bíró Sándor, aki korábban hagymafüzér-készítésből
élt, de már évek óta nem készített fonatot.
I. S Z .

Újabb 180 panellakást ú j í t o t t a k fel Szegeden. Tegnap az Olajos
utca 2 - 4 - 6 . szám alatti házakat adta át a kivitelező és Botka László polgármester. Távaly több m i n t hatezer, idén hétezer panel felújítási pályázat érkezett a szegcdi önkormányzathoz. A korszerűsítési költségeknek csak a h a r m a d á t kell a lakóknak fizetniük.
Két év alatt több m i n t 13 ezer panellakást ú j í t a n a k fel a városban,
mintegy 11 milliárd forintból. Ez azt jelenti, hogy a szegedi panellakások fele teljesen ú j külsőt kap, kicserélik a nyílászárókat és
korszerűsítik a hőszigetelést
Fotó: Karnok Csaba
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Vásárhelyen az SZDSZ koalícióra lépett az MSZP-vel

Nyíregyházi polgármestert reklámoznak Szegeden

Kiss visszalépett
Hernádi javára

Óriásplakátok versenye

Visszalépett t e g n a p H e r n á d i
Gyula szocialista polgármest e r j e l ö l t javára Kiss László,
az S Z D S Z eddigi polgármester-aspiránsa Vásárhelyen. A
liberálisok c s a t l a k o z t a k az
M S Z P választási koalíciójához. Az egykori III/III-as
tiszt, R u m m e l József helyett
H e r n á d i lett a saját k a m p á n y főnöke, R u m m e l m a r a d t a
t e c h n i k a i szervezésnél.
Hernádi Gyula kampányfőnöke
immár saját maga, Rummel József csupán a kampány technikai
szervezésében segíti. Ezzel elhárult az az akadály, amely miatt az
SZDSZ korábban nem kötött választási szövetséget Vásárhelyen
az MSZP-vel.
A
szocialista
polgármester-aspiráns tegnapi sajtótájékoztatóján maga Kiss László, a
szabad demokraták korábbi
polgármesterjelöltje jelentette
be, hogy visszalép Hernádi javára, s csupán a koalíció közös
egyéni
képviselőjelöltjeként
indul az önkormányzati választásokon. Az így kibővült a Hódmezővásárhely és Vidéke
D e m o k r a t i k u s Szövetséget, a
Fiatal Baloldalt, a Kisgazdapártot és a M u n k á s p á r t o t is magában foglaló - választási koalíció öt közös jelöltje: Racsa
Pál, Kiss László, Koromné Sinkó Erika, Sillye Béla és Nagy
Ernő. A szabad demokraták a
14 egyéni választókerület közül hatban saját jelöltet is indítanak, h á r o m b a n pedig viszszalépnek.
Kiss László elmondta: az
MSZP-vel folytatott tárgyalások
során mindvégig képviselték a

velük együttműködő Polgári Szövetség Vásárhelyért (PSZV) szervezet álláspontját is.
Az SZDSZ választási programja és célja nem különbözött az
MSZP-től - hangzott el a tájékoztatón. Mindkét párt célja a jelenlegi városvezetés eltávolítása,
Vásárhely gazdasági és pénzügyeinek rendbetétele. Hernádi
Gyula a jövő héten hirdeti meg
városépítő programját, amelynek
fő elemei: a valódi, félelem nélküli demokrácia megteremtése a
városban, illetve Vásárhely pénzügyi és gazdasági helyzetének
rendbetétele. A jelenlegi helyzetről szólva elmondta: a város
adóssága négy évvel ezelőtt 300
millió forint volt, ma pedig 13
milliárd forint.

A Polgári Szövetség Vásárhelyért jPSZV) megbízott elnöke,
Samu Ágoston szerint azzal,
hogy az SZDSZ és az MSZP az
ajánlószelvények leadása előtti
utolsó percben szövetséget kötött, előre kitervelte, hogy megakadályozza a PSZV-t az önkormányzati választásokon történő indulásban. „Ha valaki azt
gondolja, hogy teljesen véletlen
az, hogy Hernádi Gyula kampányfőnökének Rummel József
III/III-as operatív tisztet választotta, az nagyon téved" - olvasható a PSZV közleményében.
„Az október 1-jei önkormányzati választásokat a Rummel-Erdélyi páros és az általuk
bábként irányító Hernádi megpróbálta kétpólusúvá tenni...

Csabai Lászlóné nyíregyházi polgármester
reklámozza a szocialistákat Szegeden, a
Honvéd térnél. A plakát láttán többen azt
hitték, valamit összekevertek a ragasztók pedig nem. A Fidesz hamarosan óriás Oláh
János-ragaszokkal válaszol.

Az autópálya ipart jelent, az ipar fejlődést és
új munkahelyeket - hirdeti Csabai Lászlóné
Szegeden, a Honvéd tér mellett álló ház tűzfalán. Aki kibetűzi a szlogent a magasban, rájön, Nyíregyháza szocialista polgármesterének reklámját látja. Mit keres Csabainé Szegeden? Ő most az MSZP egyik reklámarca.
Solymos László MSZP-s alpolgármester, képviselőjelölt elmondta: Botka Lászlót ábrázoló
óriásplakát is készült. Rögtön kétféle is. Az
KOROM ANDRÁS
országos MSZP-kampány keretében hat sikeres polgármester reklámozza magát és pártLIBERÁLIS NYILATKOZATOK
ját. Köztük van Botka László is. „Újabb siker
„Az SZDSZ a valódi választás lehe- városunk fejlődéséért" - hirdeti a szlogen, a
tőségét kívánja biztosítani a váképen egy panel épület felújítását láthatjuk,
lasztóknak, ezért sem a várost ela- utalva arra, hogy 13 ezer panellakás korszedósitó fideszes vezetéssel, sem a rűsítését végzik el Szegeden. Solymos azt is
valódi erőt felmutatni nem tudó, tit- hozzátette: készül szegedi Botka-óriásplakát
kosszolgálati botrányba gabalyois. Ezen azt olvashatjuk, „Szavazzon Szegeddott MSZP-s helyi politikusokkal
re!", képet ehhez nem készítettek.
nem köt választási szövetséget."
A polgármestert és a jelölteket bemutató
(Az SZDSZ sajtóközleménye, Dél-füzetet már eljuttatták a választókhoz, kémagyarország 2006. július 29.)
szülnek kisebb méretű plakátok is, pultjaik„Nem támogatunk olyan polgárkal a város több pontjára települnek ki, renmesterjelöltet, akinek közvetlen
dezvényeket szerveznek. Solymos úgy fogalmunkatársa tartótiszt volt, valamazott: ez a választás Szegedről szól. Érzémint úgy véljük, hogy a városi
sük szerint az elmúlt négy évben jó irányba
MSZP nem tud nagy erőt felmutat- indult el a város, ezt a munkát szeretnék
ni, s a koalíciós tárgyalások sem
folytatni. Az elmúlt években már bizonyítotvezettek eredményre. így külön ál- ták, hogy alkalmasak a város vezetésére.
lítunk listát a PSZV-vel."
A Fidesz polgármesterjelöltje, Oláh lános
(Az SZDSZ vásárhelyi elnöke, ezt természetesen másképp gondolja. - A stíSzentirmai Csaba nyilatkozata, lus nagyon fontos - hangsúlyozta. - Nem
Délmagyarország, 2006. augusz-mocskolódunk, hanem rámutatunk az ellentus 24.)

Samu: Trójai faló
volt az SZDSZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

imiariifzaiL

Ebben a zseniális képben volt
zavaró a PSZV, harmadik erőként. Találni kellett hát egy szövetségest, aki trójai falóként
megakadályozza az indulását a
választásokon. Ezt a szerepet
Rummel József az SZDSZ néhány fős társulatára, nevezetesen Kiss László, Horváth László
és Szentirmai Csaba triumvirátusára bízta" - áll a közleményben. Samu a továbbiakban
hangsúlyozza, csak akkor derült ki az MSZP-SZDSZ egyezsége, amikor a PSZV számon
kérte, miért látogatja egymást
Kiss és Hernádi.
Kiss László Samu közleményével kapcsolatban azt mondta: az
álláspontját folyamatosan változtató, egyre inkább jobboldalra
csúszó PSZV hagyta ott az
SZDSZ-t.

Oláh János és Ványai Éva az első - Befutó helyen

A nyíregyházi polgármester is Botka Lászlónak kanrpányol
fél hibáira. Elmondjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Botka László átverte az embereket.
Ugyanaz történik most Szegeden, mint az országban - magyarázta. Oláh szerint a belvárosi házak fölállványozása kampány. Kampány folyik közpénzen a város Szegedi Tükör
című lapjában is. Azt olvasta ott, hogy rohamtempóban dolgoznak a szegedi beruházásokon. O viszont inkább normál munkatempót szeretne, nem a választás előtt sebtében befejezett fejlesztéseket. Oláh kiemelte,
hogy nem az irodából hirdetik a nagy igazsá-

Fotó: Karnok Csaba

gokat, hanem elmennek az emberek közé, ismertetik a programjukat. Oláh Jánost népszerűsítő óriásplakátjuk is készül.
A Fidesz képviselőjelöltjét népszerűsítették
először kisebb méretű, zömmel oszlopokra
ragasztott plakátokon. A Fidesz is eljuttatta a
polgármestert és a jelölteket bemutató szórólapokat a postaládákba. Oláh Jánosnak saját
honlapja is készült, ahol programja olvasható, képeket is tettek föl róla, de internetes
naplója, blogja is hamarosan indul.
M.B. I.

Kopogtatócédula
Dlusztus Imre jelölt nélkül a Légió utca

2400 ajánlószelvényt gyűjtött a polgármester-aspiráns

Nem kaptak ajánlószelvényt és
választási értesítőt a Légió utcaiak - állítja az egyik lakó. A választási irodán erről nem tudnak.
A Légió utcában közel száz házban nem kaptak ajánlószelvényt
és választási értesítőt a lakók állítja egyikük, Vincze Klára. Az
asszonynak először csak az tűnt
föl, hogy sem neki, sem férjének
nem hozott ajánlószelvényt a
postás. Bement a választási irodára, ahol közölték: kiküldték.
Érdeklődött a postán is, sőt a
kézbesítőnél, aki úgy emlékezett:
bedobta. Vincze Klára később ak2400 ajánlószelvényt adott le tegnap a választisi irodán Dlusztus tivistaként, cédulákat gyűjtve
Imre, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület szegedi polgár- csöngetett be a szomszédokhoz.
mester- és képviselőjelöltje. Ez háromszáz ember munkája, akik az Ok nem tudtak ilyesmivel szolajánlásokat gyűjtötték - mondta a polgármesterjelölt. A választási gálni, mivel - mondták - nekik
irodába az ajánlócédulákat Apró Juhász János független önkormány- nincs ilyen. Az asszony kiderítetzati képviselő, valamint Bartók Csaba és dr. Bajusz Izabella képvise- te: a Légió utca lakói a kettestől a
lőjelölt kíséretében adta le a polgármesterjelölt
Fotó: Segesvári Csaba tizenkettes számig kaptak aján-

lószelvényt és értesítőt - az utcának csak egy oldala van, ezért
minden házszám páros szám - ,
tizenkettőtől százig azonban
nem.
- A kézbesítőt az eset óta lecserélték - magyarázta Vincze Klára, de hozzátette: nem állítja,
hogy a postás tehet a szelvények
eltűnéséről.
Szabó László, akit az M D F Együtt Szegedért Egyesület indít
az önkormányzati választáson a
Fidesz és a KDNP támogatásával, elmondta: akár szándékosságot is sejthetne az ügy hátterében, hiszen többek között éppen
a Légió utcában a legnagyobb a
támogatottsága.
Érdeklődtünk az okmányirodában, ahol azt mondták, sem
oda, sem a választási irodához
nem érkezett bejelentés.
G.ZS.

Balogh László és Póda fenő

Fidesz-KDNP: közös egyéni jelöltek, külön lista
A Fidesz-KDNP lista első helyén Oláh
János, a másodikon Kalmár Ferenc áll.
Az MDF-Együtt Szegedért Ványai Évát
első, Bakai Csabát második helyen indítja.
Az önkormányzati választáson közösen
indít egyéni jelölteket a Fidesz-KDNP
és az MDF-Együtt Szegedért. A jobboldali
szövetség
húsz
jelöltje Fidesz-KDNP-színekben indul, a demokrata fórum és az Együtt Szegedért támogatásával,
öten
pedig
fordítva:
MDF-Együtt Szegedért színekben, a Fidesz és a KDNP támogatásával. Hat
körzetben - például az egyesben, a kilencesben - a választási együttműködésre
lépett jobboldali szervezetek jelöltjei
egymással is versenyeznek.
A lista már nem közös, saját kompenzációs listája van a Fidesz-KDNP-nek,

illetve az M D F - Együtt Szegedért Egyesületnek is. Az előbbi élén a Fidesz szegedi elnöke, Oláh János áll, a második
hely Kalmár Ferencnek, a KDNP országos alelnökének jutott. A lista néhány
szereplőjével kapcsolatban érdeklődtünk Oláh (ánostól.
A harmadik helyen álló Balogh László
a Magyar Televízió kuratóriumi elnökségének tagja. Ez a poszt Oláh szerint
nem összeférhetetlen az önkormányzati
képviselőséggel. Póda Jenőről, Orbán
Viktor egykori biztonságpolitikai főtanácsadójáról az utóbbi időben ritkán
hallani, őt Nógrádi Zoltán választókerületi elnök javasolta az előkelő ötödik
helyre, mert „szükség van a munkájára
a közgyűlésben". Nem kell aggódnia
Gyimesi Lászlónak, a hetedik helyről
várhatóan képviselő lesz. A párt ezzel elismeri a polgári körökben végzett mun-

káját, másrészt fiatalítani szeretnének.
Életkora szólt Haág Zalán 9. helye mellett is, és az, hogy újságíróként „sokat
járt emberek között, ismeri a szegedieket". A Szőregi Csodaszarvas Polgári
Kör elnökét, Dobák Lászlónét választókerületi elnöke, Bodó Imre javasolta, főleg érdekérvényesítő képessége miatt. A
MIÉP korábbi szegedi elnöke, Tárkány
István mellett a „csatornázásban fellelhető visszásságok feltárása" szólt. Arra a
kérdésre, hogy a MIÉP és a Fidesz értékrendje hogyan illeszthető össze, Oláh
a^t mondta: Tárkány is a polgári, nemzeti értékek mentén cselekszik. „Mindazonáltal a képviselőjelöltek egyéni sikereiben bízunk" - tette hozzá a pártelnök.
Az MDF és az Együtt Szegedért Egyesület listáját Ványai Eva MDF-es önkormányzati képviselő vezeti, aki,

mint ismert Oláh javára visszalépett
polgármester-jelöltségtől. A második
Bakai Csaba, az egyesület elnöke. Arra
a kérdésre, hogy milyen eredményre
számítanak, Bakai Csaba elmondta:
elégedetlen lenne, ha a listáról hatnál
kevesebb jelöltjük jutna be az önkormányzatba. A listán egyébként Grűnwald Wilmos a hatodik, ő az Együtt
Szegedért Egyesület alelnöke. Ványai
Éva optimistább, szerinte még a nyolcadik helyen álló Bagaméry László is
önkormányzati képviselő lesz. Hozzátette: természetesen egyéni jelöltek
győzelmére is számítanak. Tóth Csaba
és Tokodi Ferenc korábban MDF-es
önkormányzati képviselő volt; előbbi
most a lista 13., utóbbi a 17. helyét
kapta. Erre Ványai Éva úgy reagált: a
tagság titkos szavazáson döntött így.
GONDA ZSUZSANNA

A KET NÉVSOR
A Fidesz-MPSZ—KDNP közös listája - az
első 15 jelölt: 1. Oláh János 2. Kalmár Ferenc 3. Balogh László, 4. Farkasné Pocsai
Blanka 5. Póda Jenő 6. Hűvös László 7.
Gyimesi László 8. Péter Szilveszter 9. Haág Zalán 10. Balogi Dániel 11. Kohári Nándor 12. Szebenyi Mihály 13. Dobák Lászlóné 14. Tárkány István 15. Polner Eörs.
Az MDF és az Együtt Szegedért közös
listája - az első 15 jelölt: 1. Ványai Éva
2. Bakai Csaba 3. Mécs László 4. Török
Gábor 5. Hingl László 6. Grűnwald Wilmos 7. Tímárné Horváth Magdolna 8.
Bagaméry László 9. Joó Anikó 10. Kozma Zoltán 11. Fejes Bálint 12. Balázsli
Lajos Lászlóné 13. Tóth Csaba 14. Patik Zoltán 15. Krenedits Sándor.
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Házhoz megy a „kis kedvenceket" hamvasztó kocsi

Terepmotorosok is terjesztik a parlagfüvet

Örök álom az urnában

A selyemkóró
átalakítja a tájat
Egyre nagyobb gond a Dél-Alföldön a behurcolt, és aztán ugrásszerűen elszaporodó tájidegen növényfajok megjelenése. Terepmotorosok is hozzájárulnak behurcolt növények - például a fél
országot tüsszögésre késztető parlagfű - terjedéséhez.

Fotó: Karnok Csaba

Aki nem tudja kertjeben eltemetni háziállatát, kérhet mobil urnás szolgáltatást is
„Kis kedvencek", vagyis lakásokban és a ház
körül kedvtelésből tartott, majd elhullott
apró állatok mobil hamvasztását és kegyeleti urnába helyezését vállalja két szegcdi fiatalember. Szolgáltatásukat nemrég
indították útjára. Az elpusztult házi kedvenc hamvait kerámiából készített urnában
őrizheti tovább a szerető gazdi.
- Édesanyámnak volt egy kutyája. Miután
mi, gyerekek elköltöztünk otthonról, ez a hűséges eb maradt az egyetlen társa. Mikor a
kutya elpusztult, kertes ház híján - nem volt
mit tenni - , egy kukában helyeztem örök
nyugalomra. Anyukám másnap reggel sírva
hívott fel, mennyire rossz érzés volt elsétálnia a kiskutya „temetője" mellett - mesélte
Balogh Csaba azt a három évvel ezelőtti történetet, aminek hatására elkezdett azon gondolkodni, milyen megoldást lehetne találni a
kis kedvencek elpusztulása után az azokra
való méltó megemlékezésre.
- Nagy-Britanniában és Amerikában régóta

működik az urnás kisállathamvasztás, amivel először az internet segítségével ismerkedtem rfieg. Ráakadtunk egy brit cégre is, amelyik hamvasztógépek gyártásával foglalkozik.
Az égetőkemence megrendeléséig azonban
hosszú utat kellett bejárnunk: az állategészségügyön át az ÁNTSZ-en keresztül a hulladékgazdálkodásig minden létező engedélyt
be kellett szereznünk - mondta Balogh Csaba. A mobil hamvasztót végül egy tehergépkocsi hátuljában szerelték fel. Az elpusztult
kiskedvencért vagy ők mennek ki, vagy a gazdi szállíthatja a hamvasztás helyszínére. A
hamvasztás nagyjából másfél, két óráig tart.
A vállalkozásnak Balogh Csaba szerint
nincs párja az országban. Mivel szolgáltatásuk csak néhány hete üzemel, mindössze a
próbahamvasztáson vannak túl. Az eredménnyel maximálisan elégedettek voltak: a
számítógépes programmal működő, kellő
hőmérsékletre felhevített kemencéből a levegőbe csak veszélytelen füstök és gázok kerültek. - Ha egy kutyával, macskával évekig

együtt él valaki, annak ez az állat többet jelent annál, minthogy halála után kukába
dobja vagy a töltés aljában temesse el - vélekedett a fiatalember. Hogy mennyire komolyan gondolja az egészet, elég ránézni az urnákra. A fekete- és vöröskerámiából készült
„nyughelyeket" egy szentesi iparművész,
Bors Károly készítette el. A kínálatból ki-ki
megtalálhatja a megfelelőnek tartott darabot:
van macskafej alakú, macskatestű, kutyacsonttal díszített, de egyszerű virágmotívumokkal készített kerámia is. - Több barátom
állateledelboltban dolgozik. Mivel sok embernek a kutya vagy a macska jelenti a családot, minden jóval ellátják őket. Beszéltem
ebtenyésztőkkel is, akik szintén láttak fantáziát a vállalkozásban - beszélt a társadalmi
igényekről a férfi.
A hamvasztás költségeiről annyit mondott, nem kerül többe, mint amennyit
egy-két hónapban költött kedvencére a gazda.
KISS G Á B O R G E R G Ő

Az embernek eddig szinte soha
nem sikerült semmiféle élőlényt
sem szándékosan kipusztítania.
Ha valamit bevisz valahova - az
aztán nyakán is marad. - Világszerte mindenütt óriási gondokat tudnak okozni a betelepített
vagy behurcolt, s aztán elszaporodó,
idegen
növények.
A
Dél-Alföldön is - mondja Margóczi Katalin
botanikus, az
SZTE ökológia tanszékének docense a napokban Budapesten
tartott országos ökológusrendezvény kapcsán. Máshonnan behurcolt növények azért tudnak
az új helyen sokszor ugrásszerűen, nagymértékben elszaporodni, mert ellenségeiket „nem hurcolják be" velük együtt, így védekezés helyett szaporodásra tudják fordítani energiáikat. Persze,
nem mindegyiknek sikerül meghonosodnia. Ezer betelepített,
mesterséges termesztésre szánt
növényfajból száz fog a szabad
természetbe kivadulni, e száz kivadult fajból tíz tud hosszú távon
megmaradni, és ebből a tízből csak
egyetlenegy szaporodik el. De ez az egy
aztán mértéktelenül,
s nem tudni: az ezer
növényfajból melyik
lesz ez az egyetlenegy - ismerteti a
problémát a szakember.
Ilyen,
betelepített-betelepedett növény a Tisza árterében elsősorban az
ámorcserje,
azaz
gyalogakác,
mely
annyira
elszaporodott, hogy már árvízvédelmi problémákat okoz. Az amerikai kőris, a zöld juhar szintén megemlíthető itt. Együttesen kiszorítják az itt
egykor élt somokat,
fagyalt, kecskerágót,
szedret,
szegfűbo-

gyöt - hogy csak néhány, megritkult növényt említsünk.
A megye homokhátsági területein pedig a szintén behurcolt
selyemkóró - népies nevén vaddohány - és a parlagfű okoz
gondot. Kiszorítják például a
magyarcsenkeszt, báránypirosítót, naprózsát, s m á s őshonos
gyepalkotókat. Terjedésüket a
terepmotorosok nagyban elősegítik: a csapatosan a gyepeken
száguldozó quad-, krosszjárművek - egyre többen űzik ezt a
természetkárosító
technikai
sportágat - fölszaggatják a gyepet, s helyére rögtön betelepszik
az épp ilyen, bolygatott talajt
kedvelő selyemkóró és parlagfű.
S ha már egyszer valahol megjelent, onnantól csak terjed. A
parlagfű allergén mivolta közismert - a nagyon feltűnő selyemkóró pedig teljesen megváltoztatja a tájképet. Az ökológusok kutatják, hogyan lehet
visszaszorítani őket.
F. C S .

A selyemkóró

DM/DV-fotó

Valakiből a szándék, valahonnan a kuka hiányzik

Csikktenger csúfítja el a szegedi megállókat
A megállókban eldobott cigarettacsikkeket próbáltuk összeszámolni. A tarjáni
villamos-végállomáson félezer, a Budapesti körúti megállóban százötven darabot számoltunk öszsze. A C e n t r u m a legtisztább,
igaz, itt lépten-nyomon kukába
botlik az ember.
Ezernél is több cigarettavég csúfítja a város villamos-, és trolimegállóit. Csak a szemünkre hagyatkoztunk, pontos darabszámot nem tudunk. A Tarján-Kecskés villamosvonal néhány megállójában a földre dobott csikkeket próbáltuk összeszámolni, ötszáznál föladtuk a
tarjáni végállomáson. Nagyjából
ennyi cigarettavég pihent a járdaszigeteken és a sínek között.
Talán a szemetesekben van a hiba - gondoltuk. Kukából többet is
találtunk, nyugodt szívvel mégis
csak egyet mertünk volna ajánlani
egy cigarettázó figyelmébe - ennek
anyagát és befogadóképességét is
alkalmasnak találtuk csikktárolásra. A műanyagból készült dara-

bokat az éghetőség miatt zártuk
ki. Valószínűleg a kivitelezők is
ezen a véleményen lehettek: ezekre csikktartót sem szereltek fel. A
cigit mindössze elnyomni lehet
rajtuk, amire a szemetes szája elé
felszerelt alumínium téglalapot
lehet használni. Ezután két választás marad: vagy a földre, vagy kockáztatva, hogy még izzásban
van a szál - a műanyag szemeteszsákba dobjuk a cigarettavéget. A
fémből készült kukák már alkalmasabbak csikktárolásra, de délelőtt 11 -kor akár a telt házat is kitehettük volna rájuk.
Végül rájöttünk: egyetlen kukánkat a távolság tette alkalmassá. A felszállás helyétől jó huszonöt méterre árválkodott magában. S hogy a kényelem menynyire fontos, egy várakozó idősebb úr azonmód bizonyította is:
a felújított váróterem előtti padon mindaddig szívta cigijét,
amíg a villamos vezetője fel nem
szállt a járműre, jelezve, hamarosan indul. Emberünk tett néhány lépést a szemetes felé, majd
egy utolsót pöfékelve, játszi

SZÉGYEN ÉS BÜNTETÉS
Több-mint egy hónapja lépett életbe a rendelet Dombóváron, mely szerint
akár harmincezer forintos büntetést is kaphat, aki nem a kukába dobja a
cigarettavéget. A büntetésen kívül a csikkektől leginkább szennyezett városrészekben úgynevezett „szégyentáblákat" is felszerelnek.

NÉHÁNY ÓRÁS TISZTASÁG
lg

Elhamvadt cigarettavégek az egyik szegedi villamosmegállóban
könnyedséggel a tuja alá hajította még füstölgő cigarettáját. Ezt a
mozdulatsort még sokszor, sok
megállóban tapasztaltuk.
Például a Centrumnál, ahol a
forgalomhoz képest a legkevesebb eldobált csikket találtuk. A
megálló teljes hosszában felállí-

tott négy kuka egyeseknek nem
volt elegendő. Egy fiatal srác elszívott cigijét - bár csak néhány
méterre ült két szemetestől is az aszfaltra pöccintette. Roland,
ennyit volt hajlandó elárulni nevéből, saját bevallása szerint általában ezt a módszert alkalmaz-

A megállókat a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. és az SZKT
munkatársai csikktelenítik. A
buszmegállókban előbbiek, a vegyes, illetve a villamos-, és trolimegállókban utóbbiak takarítanak, hetente egyszer-kétszer. Hiába, mert az este tisztává varázsolt aszfalt másnap reggelre ismét tele lesz csikkel. Ez a garázsokra is igaz. Sok országban a
közterületen való dohányzást is
tiltják, a magyarok pedig még a
szemetesekbe sem hajlandóak beledobni a csikkeket. Sok a rongálás is. folyamatosan cserélnünk
kell a megrongált vagy ellopott
szemeteseket - mondta Dózsa
Gábor az SZKT igazgatója.

ra, miért való a'jegy a kukába, a
cigivég meg az aszfaltra.
- Hova dobja majd a csikket,
miután elszívta a cigit? - tettük
fel a provokatív kérdést Csonka
Istvánnak a Gát utcai trolimegállóban. A földre, válaszolta, és
Fotó: Frank Yvette ezen nem lepődtünk meg. A
megállóban kuka helyett csak a
za, ha meg kell szabadulnia ciga- váza lelhető föl. - Zavar a megálfelhalmozódott
sok
rettájától. A fiú mégsem notóri- lókban
us szemetelő: villamoson vásá- csikk, de mégsem nyelhetem le rolt menetjegyét leszállás után a utalt rá Csonka, hogy kényszerűkukába, hajította. - Csak a na- ségből kell szemetelnie.
gyobb szemetek bántják a szeA csikkek számából ítélve
memet, a csikkek igazán fel sem nincs egyedül a problémájával.
tűnnek - adott magyarázatot arK.G. G.
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A solti káposzta
Ismerik a vecsési káposztát ? Biztosan ismerik. Finom is. Hát a
csanytelekit ? Azt is ismerhetnék, mert van legalább olyan jó, de
még mindig nem meri döngetni a hírnév kapuit. Lelemény és
szakértelem ötvöződik abban is. És a bakanóta káposztáját ? Amelyiknek a kacskaringós levelére az van ráírva, hogy érted leszek, rózsám, három évig katona. Na, ez már, Istennek legyen hála, nem
aktuális.
Félve írom le ezt a szót, mert eddig mindig avval küldtek el melegebb éghajlatra, ha valamit meg akartam írni, hogy most nem aktuális. Pártfőnökök is, egyháziak is. A lényeg azonban az, hogy nincs már
sorozott sereg, amelyik menetelve énekelné a káposztanótát. És az is
lényeges, hogy nem az én kívánságomra szüntették meg.
A solti káposzta kacskaringós levelére pedig az van ráírva - tessék
megkapaszkodni -, hogy Kossuth rádió, Budapest. Vasárnap hallottam, nem a káposztából szólt ide, hanem Komáromból. Egykori tanítványom szokott onnan fölhívni telefonon, legtöbbször frontváltások előtt. Senki ne rója föl neki, hogy én is tanítottam majdnem ötven
évvel ezelőtt, de nekem se, hogy nem jobbat választottam. Kertészetben jeleskedett, a káposztafélékhez való vonzódása is megmaradt,
bár túlfűtött affinitása van a világ minden titokzatos dolga iránt. A
vérszívó bolhában is a természet tökéletes teljességét találja. Azt
mondja, ott, az adótorony tövében, ha a káposztafejet tartja valaki a
füléhez, az is a központi muzsikát húzza bele.
Ő esküszik rá. Biztosan nem igaz, de azért jó. A kitalálója arra
akarta fölhozni példának, hogy olyan erős a térerő, akármi megszólalhat. Még ezt se teszi hozzá: ha az Isten akarja. Mert, ugye, ha
istenigazából akarja, a kapanyél is elsül. Adósa senkinek nem akarok maradni, cserében elmondtam neki is Pórszász Jánosék esetét
a macskával.
Neves farmakológus volt Szegeden Pórszász János, ennélfogva
kísérleti állatai közé a macskát is fölvette. Beadtak neki valamilyen vegyszert, leendő gyógyszer alapanyagát, vagy megetették vele, már nem tudom, pedig jó barátságban voltunk egymással. A kísérletek többsége nem szokta figyelembe venni a munkaidő-beosztást, éjfél tájban is figyelgették, méregették, és írogatták a hatást. Műszerüknek biztosan volt két kivezetése, esetleg tűben végződve, azt ide szúrták, oda szúrták, és figyelték a mutatók rezzenését, meg a hangszóró sercenését.
El tud álmosodni éjféltájra az ember, lehet, hogy ez is belejátszott
a műveletbe. Egyszer csak arra riad föl dermedtségéből a kisded
társaság, hogy megszólal a macska. Hajszálra úgy, mint a rádió. De
oroszul. Gavarit Maszkva! Itt Moszkva beszél!
Valahogy úgy záródott a műszerek alkotta rezgőkör, hogy éppen
az ottani adóra hangolódott rá. El tudtam képzelni azonnal, detektoros rádiót eszkábálva kitanultam a rezgőkörök játékát. Másnap
reggel, amikor referálni mentek a professzorhoz, ezt is előadták.
Valami olyasmit mondott a professzor, nem is tudta, hogy orosz
macskával kísérleteznek. Vigyázzanak, egy szót se róla, senkinek,
nehogy megüssék a bokájukat.
Hja, kérem, ha a káposztából a Kossuth rádió szólal meg Solton, akkor a legtermészetesebb, hogy az éjféli macska oroszul jelentkezett.
H.D.

T Ű K O R

Mazsola szomszédja vagyok
A Retek utca a növényről kapta a nevét, vagy a
városrész
elhanyagolt
voltára utal? Van, aki
úgy tudja: a Tisza hordta ide a hordalékát, pedig valójában vezetéknév u t á n lett Retek. A
Futrinka utca lakóinak
rendszeresen bizonygatniuk kell: tényleg ez a
címük.
- Fúj, ne már! Akkora a
kosz, azért hívjátok így? kérdezte egy Retek utcai
albérlőtől ismerőse. Az
ismerős nem szegedi, a
retekről pedig nem a zöldségre asszociált.
- Úgy hallottam, azért
hívják Retek utcának,
mert amikor a Tisza kiöntött, mindig itt rakta
le a hordalékát, vagyis a
piszkot, a retket. De
nem hinném, hogy igaz
a történet - mesélte Attila, aki két évig élt itt,
szintén albérlőként. A
gyulai fiú szerint egyébként találó az elnevezés,
legalábbis ami az ő egykori bérelt lakásukat illeti. De hát, jegyezte
meg, a név kötelez.
- Nincs ebben semmi
érdekes. Biztos van. répa
és mogyoró utca is - vélte egy szegedi, akinek
egyértelmű: a retek márpedig se n e m hordalék,
se n e m mezei piszok,
h a n e m növény.
Amire azonban senki
sem gondolt - de Péter
László Szeged utcanevei
című könyvéből kiderül
- , a Retek utcát vezetéknév u t á n keresztelték el.
Például a Felsőváros egy-

Kuczora Ernő nem viccel, tényleg itt lakik
kori lakója, Retek János
lehetett a „névadó".
Különös utcanevekben
Szegeden nincs hiány,
van például Felebarát
köz, Vízipók utca és
Kombinát köz. Utóbbi írja Péter László - az először textilkombinátnak
nevezett Szegedi Textilművekre utal.
A Futrinka utcát n e m
a mese u t á n keresztelték
el, ugyanis a környéken
több rovar is kapott saját névtáblát - például a
Hangya, vagy La Fontaine-i társa, a Tücsök.
A Futrinka egy éve még
Tizedik utca volt - tudtuk meg Kovács Rolandtól, aki 1988 óta él a Dé-

likert városrészben. A
mesés nevet szeretik a
lakók, bár a hivatalokban gyakran bizonygatniuk kell: tényleg ez a
lakcímük. Roland ilyenkor azt szokta mondani,
hogy Mazsola mellett lakik.
- Tőlem mindig azt
kérdezik, hogy viccelek-e
- mesélte Kuczora Ernő.

Fotó: Schmidt Andrea

Az utcanév neki is tetszik, meg - mondta - sajnos másoknak is. A táblát
ugyanis egyszer már ellopták.
A tarka virágokkal és
mérges házőrzőkkel teli
utcácskában egyébként
n e m élnek sokan, talán
nyolc-tíz család. Akárcsak az „eredeti" Futrinka utca lakói, ők is ösz-

MANGÓ HELYETT ŐSZIBARACK
Az utcák nevére - meglepő módon - az utcanévadó bizottság
tesz javaslatot. Az érintett területen közmeghallgatást is tartanak, végül a közgyűlés dönt. Előfordult, hogy a közmeghallgatáson a lakók egzotikus gyümölcsnevet kértek, végül mégsem Mangó utcát, hanem Őszibarackot kaptak.

szejárnak, közösen ünnepelnek születésnapot,
névnapot. Legalább n e m
szólnak a szomszédok,
ha hangos a zene - mutatott rá az utcabál előnyére Kuczora úr.
Kevésbé pozitívak az
Alsó nyomás sor egykori
lakójának élményei. Tőle
egyetemi
csoporttársai
folyton azt kérdezték:
alulról,
vagy
felülről
nyomják-e. Később a
Hattyas sorra költözött,
az meg az édesanyjának
nem tetszett.
- Szegény kislányom sajnálkozott - , te mindig
csak sorokra tudsz költözni?
GONDA ZSUZSANNA
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M V M « maximálisan vásárolható mennyiség
A z akciós termék esetében előfordulhat, hogy a gondosan tervezett készlet ellenére már a z első akciós napon elfogy üzletünkből. Kérjük megértését. Nyomtatási hibákért, beleértve a z árral kapcsolatos
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Mirko Gozzoli szerint rendkívül tehetségesek a magyarok

Világelső táncos adott
órákat Szentesen
«éM(É
M

M E G Y E I
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Szombat éjszakai Dali-őrület
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Dalí-őriilteké lesz a szombat éjszaka
Szegeden: az este 9 órakor kezdődő speciális tárlatvezetésre bárki ingyen mehet be
Fekete Házba, aki a katalán művészt idéző sapkát vagy bajuszt ölt, illetve bármiféle módon - festéssel, hennával, tetoválással, jelmezzel - jelzi: igazi Dali-rajongó. A zárás utáni éjszakai múzeumlátogatásra, melyhez ingyenes tárlatvezetés is
jár majd, korlátozott számban belépők is
válthatók. Háromszáz jegyet nyomtat-

nak speciálisan erre az estére, melyet
szombat délelőtt 10 órától lehet megvásárolni a szokásos, tehát nem emelt áron.
A különleges estén Papp Katalin művészettörténész, a tárlat rendezője, Tóth Ferenc Tibor, az Országos Széchényi
Könyvtár tájékoztatási igazgatója, a szegedi kiállításra készülő katalógus egyik
szerzője, illetve Lantos Adriána spanyol
kultúrtörténész kalauzolja majd a Dalí-művek között az érdeklődőket.
A kiállítás szervezői a hatalmas érdeklődésre való tekintettel mostantól meg-

hosszabbított nyitva tartással fogadják a
látogatókat a hét utolsó három napján.
Pénteken, szombaton és vasárnap így
már 20 óráig tekinthető meg a tárlat.
Azoknak, akik tervezik meglátogatni a
kiállítást, a múzeum vezetése azt javasolja, lehetőleg minél hamarabb tegyék
ezt meg, most ugyanis még nem kell
hosszasan sorban állni, ám a következő
időszakra már rengeteg csoport jelentkezett be, így hamarosan jelentős forgalomnövekedésre lehet majd számítani a
Fekete Házban.

Azok a nyolcvanas évek

Nosztalgia zenével és filmmel
A retroőrület hullámait lovagolja meg két szegedi amatőr
lemezlovas. Szokol Szilárd és Megyeri Tamás a nyolcvanas
évek zenéit játssza, közben régi nyolc milliméteres filmeket
vetít. Ezen a nyáron a Szigeten és a Szegedi Ifjúsági Napokon
is szórakoztatták a közönséget.

A világbajnok a szegedi Szögi Szilviával
A szentesi Szilver TSE táncosainak
adott órákat az olasz profi világbajnok.
Mirko Gozzoli világelső a társastáncban. Szerinte a magyarok közül
előbb-utóbb valaki felülmúlja őt.
Negyedszer járt a Kurca-parti városban
Mirko Gozzoli, akinek nevét rajongással említik a társastánc hívei. Az olasz
férfi magánórákat és csoportos órákat
adott a Szilvert TSE meghívására a fiataloknak. Mirko az órák után lapunknak azt mondta: a magyarok nagyon tehetségesek, reméli, hogy közülük valakik előbb-utóbb világelsők lesznek. A
szentesi László Csaba és a szegedi Szögi
Szilvia együtt többször megszerezte a
magyar bajnoki címet, külföldi versenyeken is szépen szerepelnek. Az egyesület pedig éppen azért hívta az olasz
férfit néhány napra a városba, mert ezen
a szinten már az ő tudására van szükség
a fejlődéshez. Mirko szerint Csaba és
Szilvia igazi ereje abban rejlik, hogy közösek a céljaik, ami rendkívül fontos a
táncban. Szilviával táncolt néhány kört
az óra nézőinek nagy örömére. Az ifjú
nőben hatalmas volt a láz. Mondta is a
harmincéves mester, hogy Szilvia érzései egyértelműen tapasztalhatóak mozdulatain.
Egyelőre aktívan táncol Gozzoli, rendszeresen versenyez és vendégszereplésekre fogad el meghívásokat. Kínában,
Japánban és Tajvanon népszerűvé lett
az európai stílus. A Távol-Keleten négyezer eurót is fizetnek félórányi bemuta-

Két szegedi
fiatalember,
azonos rajongás. A civilben
riasztószerelő Szokol
SziFotó: Vulovics Ferenc lárd a nyolc milliméteres
párban
filmek megszállott rajongótóért a világ legjobbjainak. Azt mondja, ja, gyűjtője és készítője, míg
ha befejezi a versenyzést, csak órákat a lemezeket áruló Megyeri
ad. Elmondta: óriási élményt nyújt a ta- Tamás a nyolcvanas évek
nárnak, ha tanítványai nála többet ér- slágereit kedveli leginkább.
nek el. Az az igazi forradalom - magya- Amikor találkoztak, ötvözrázta - , ha a tanítvány megelőzi a mes- ték tudásukat és rajongásuk
tárgyát, így született meg a
tert.
Mirko - akinek minden megnyilvánu- 80-as party néven elhíresült
lásában érezhető volt a finom elegancia produkció Szegeden. Szoko- először az ezredfordulón járt Szente- lék eleinte kisebb kluboksen. Szerinte az elmúlt években sokat ban játszották a Depeche
fejlődtek a város táncosai minden szem- Mode, a Duran Duran, a
pontból. Egyre szabályosabb a tartásuk, Kraftwerk - vagyis a nyolcévek
újhullámos
jó a lábvezetésük, egyre áthatóbban vi- vanas
szi őket a lendület, sokkal pontosabban (new wave) - zenéit, miköztáncolnak. Gozzoli megjegyezte, hogy ben nyolc milliméteres filCsaba és Szilvia sztárok lettek mind- meket vetítettek a falra. Viazok előtt, akik ismerik őket. Elismerő- szontláthattuk a rajzfilmen nyilatkozott erről a jelenségről, hi- hős Gusztávot, Szegedet
szen a pozitív példa igazi erőt ad min- 1956-ban, amikor tankok
gurultak a mai Kossuth Ladenkinek abban, hogy még jobb legyen.
jos sugárúton, vagy épp egy
BLAHÓ GABRIELLA
hetvenes évekbeli családi
strandolási az elTnaradhatatlan lángossal és sörrel.
ELSŐK AZ AMATOROK
A két fiatalembernek haÉS PROFIK KÖZÖTT
mar kialakult az állandó közönsége, őket SMS-bcn és
Mirko Gozzoli az olaszországi Livorinternetes honlapjukon értenóban a Pin Focus egyesületében
sítik az épp aktuális buliról.
táncol Alessia Bettivel. 2002-ben és
Nyaranta a piros úszóházon
2003-ban amatőr Európa-bajnoki
játszanak, ahol legutóbbi
és világbajnoki címet szereztek a
bulijukon görögországi
standard táncok kategóriájában.
nyaralásukból hazatérve 2004-ben a pár profi Európa-bajouzóval köszöntötték a könok, 2005-ben pedig profi világbajzönséget. Honlapjukon „kínok lett.
vánságműsor" is működik:

egy fórumban jelezhetik a látogatók, a következő bulin
mit hallgatnának szívesen.
Többen kérik a The Cure és
a Soft Cell számait, mások
Falco és Blondie muzsikájára táncolnának szívesen.
Említik: a bulikon leginkább
bakelitről játszanak, többnyire Megyeri kever két lemezjátszón, CD-t csak akkor vesznek elő, ha nincs belőle hagyományos album.
Szokol is beáll a keverőpult
mellé, ám az ő reszortja in-

MÉG „CSAK" HARMINC ÉVE A SZÍNHÁZZAL
„Abban az időben is olyan nagy színészek játszottak itt, mint
Dómján Edit, Kaló Flórián. Király Levente, Máriáss József. A
feleségemmel az első bérletünket harminc éve vásároltuk meg,
azóta barátainkkal együtt jövünk, elmaradhatatlanul. A legelső évben, amikor még ifjú házasokként nem volt gépkocsink,
akkor bizony előfordult, hogy a darab legizgalmasabb vagy legmeghatóbb részét, a végét nem várhattuk meg, mert indulni kellett az utolsó buszhoz. Azóta sok minden megváltozott, a
makói szabadtéri színpad egy előadását sem mulasztjuk el, de
a szegedi színházhoz hűségesek maradunk.

bérlet

Fotó: Veréb Simon

Király Leventét bohóckodni és bölcselkedni, szeretni, gyűlölni és meghalni látni mindig élmény. De annak a szemtanúja lenni, hogyan bontakozik ki a vele született őstehetség, ajándék. Talán ez a harminc évnyi bérletvásárlás
bonusza, talán az érdeklődés természetes jutalma, de az biztos, hogy nem sokan dicsekedhetnek el ezzel az élménnyel.
A makói Binccz Sándor és felesége azon kevesek közé tartozik, akiknek ez megadatott.
„Katonakoromban Szegeden töltöttem két évet, akkor - igényesebb szórakozásra vágyva - sokszor jártam a Szegedi Nemzeti Színház előadásaira" - mesélte a makói színházszerető,
miközben idei bérletét vette át. Méghozzá kétfajtát is, hogy minden előadásra bérelt helyük legyen.

Különlegesnek tartom a szegedi színház légkörét, a közönséget, a színészeket, amikor a nézőknek vagy éppen egymásnak
játszanak, és sugárzik a színpadról a vidámság. Öröm ezt látni,
és egy-egy ilyen színházi élmény napokig tartó feltöltődés
számunkra."
Es a színház talán egy kicsit már otthon is, hiszen arcról ismerik őt és feleségét a jegyirodában dolgozók, a jegyszedők, s ki
tudja, talán a színészek is.
Pölös Zsófia

A Szegedi Nemzeti Színház szeptember
végéig
árusítja
2006/2007-es évadi bérleteit a Kelemen utca 7. sz. alatti jegyirodájában.
(x)

SZUPER 8-AS FESZTIVÁL
MÁTÓL
Ma kezdődik és vasárnapig
tart az ötödik super 8mm
fesztivál Szegeden. A megnyitót 17 órakor a Belvárosi mozi
aulájában tartják. A fesztivál
ideje alatt láthatják A leves
című filmet, a Vattatyúkot, a
2005-ös fesztivál díjnyertes
filmjét a Lassú napot. Lesz
retrojáték, kiállítás és világcsúcs kísérlet: Szegeden lesz
a legtöbb egyszerre működő
szuper 8 milliméteres vetítő.
tetlen, a két m ű f a j n a k a találkozása pedig dupla nosztalgia.
NYEMCSOKÉVA

Fotó: Schmidt Andrea

Megyeri Tamás a zenefelelős, Szokol Szilárd vetít

Hűséges bérletesek

A harmincadik

kább a vetítőgép kezelése és
a filmválogatás - az immár
négyszáz darabosra gyarapodott gyűjteményből.
Egyedülálló, és éppen ezért
nagyon keresett, amit Szokol és Megyeri kínál a vájt
fülű közönségnek, nem véletlen tehát, hogy meghívták
őket a Szigetre, majd pedig a
SZIN-en, a Port.hu sátorban
léptek fel. A retroérzés mindenkit magával ragad, a
húsz évvel ezelőtti újhullám
égisze alatt született muzsikára és a mai indipopra sokan vevők, a nyolc milliméteres filmek tárháza - amelyeket Szokol családi örökségből, bolhapiacokon szedegetett össze - kimeríthe-

• napok
Ibfc*^
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kedvezménnyel kínáljuk!

A Sever Center Ruházati Áruházban
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Top Prémium RUHÁZATI AJÁNDÉKUTALVÁNYT és Tícket Service BEISKOLÁZÁSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK. Ne feledjék, mindennap új áruval várja
minden kedves vásárlóját a Sever Center Ruházati Áruház.—
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NAPI MELLEKLETEK
Péntek DÉLMADÁR
Szombat SZIESZTA
Hétfő A DÉL SPORTJA,
A PÉNZ BESZÉL
Kedd GYÓGY-ÍR
Szerda
SYöTT

BIZALMASAN
S Z E R K E S Z T I : LÉVAY G I Z E L L A , S Z A B Ó C S I L L A •

Ahogy jeleztük olvasóinknak, a beérkezett
recepetek közül profi vendéglátós szakemberek válogatják ki azokat, amelyek eredetiségüknél, ötletességüknél, jól elkészíthetőségüknél fogva méltóak arra, hogy belekerüljenek a Délmagyarország és a Délvilág szakácskönyvébe. A híres vendéglőkben azonban
nemcsak kiválogatják, hanem a kitűnő séfek
el is készítik ezeket az ételeket, kommentálják
azokat, mi pedig színes fotókon örökítjük meg
reprezentatív receptes könyvünk számára.

A minél több receptbeküldésre sarkallhatja
olvasóinkat a a számos nyerési lehetőség is,
hiszen havonta kisorsolunk egy-egy konyhai kisgépet, majd fődíjunk, az egy félmillió forintos
Média Markt konyhai vásárlási utalvány is gazdára talál. Természetesen továbbra is várjuk a
sok finomságot sejtető receptet, legyenek minél
többen szerzői A Délmagyarország és Délvilág
szakácskönyvének!

Nagy örömünkre szolgál, hogy felhívásunk óta
folyamatosan érkeznek a receptek. Beküldőink
többsége precízen adja meg a szükséges alapanyagokat, ellátja fontos információkkal a készítésmódot. Azonban néhány esetben előfordult, hogy láthatóan egy másik szakácskönyv
oldalai „ihlették" meg beküldőnket. Az ilyen
receptet természetesen nem tudjuk elfogadni.

A receptek zsűrizését és az ételek elkészítését,
azaz szakácskönyvünk létrejöttét teljes szakmai hátterükkel segítő híres csárdák és gazdáik: Puskás László, Kárász csárda (Szeged);
Bakai László, Kiskakas csárda (Szeged); Csiszár István, Rózsakert vendéglő (Domaszék);
Bónus István, Bagolyvár étterem, Bandula
Kisvendéglő, Fekete Sas (Vásárhely).

WWW.DELMAGYAR.HU

A hastánccal is gyógyít
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Barkóczi
jánosné a
konyhában.
Kedvence a
rakott
karfiol, s ezt
nemcsak
enni, de
főzni is
nagyon
szereti. Az
ételek
előkészítése
okozza
számára a
legnagyobb
örömöt.
FOTÓ; TÉSIK ATTILA
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nem kell félni, a család, főleg lánya, Brigitta
Judit, egy falatot sem hagy a nyalánkságokból. A most nyolcadikos Brigi cukrász- vagy
szakácspályára készül, s nagy szorgalommal
forgatja a konyhában a fakanalat, sürgölődik
a tűzhely előtt.
A családfő kedvence pedig a nagy szemű
babbal készült oldalas és a körömpaprikás,
melyet régebben maga is el-elkészített.
Barkóczi Jánosné a legtöbb receptet húgától leste el, aki leginkább szakácskönyvek segítségével bővíti folyamatosan gasztronómiai tudományát. A családban amúgy még egy
szakács van, fiuk János Zsolt is ezt a szakmát
tanulta ki, dolgozott is benne négy évig, de
ma már más foglalkozást űz. A finom ételeket persze ő is nagyon-nagyon szereti. Ez lehet az oka annak is, hogy egy pillanatig sem
gondolkodott, küldjön-e receptet felhívásunkra.

.„ámf

Lm, •

| <> "

Barkócziné Juditnak
élvezet a főzés
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VÁSÁRHELYI OLVASÓNK AZ ELSŐK KÖZÖTT KÜLDÖTT RECEPTET

Kőművesmester férjétől tanult meg főzni a
vásárhelyi Barkóczi Jánosné Judit, aki kiskorától intézetben nevelkedett. Azóta a rokonoktól lesi el a különféle finomságok elkészítésének módját, s receptjét. Kedvence a rakott karfiol, s ezt nemcsak enni, de főzni is
nagyon szereti. Számára az ételek előkészítése okozza a legnagyobb örömöt. A hagymapucolást azonban ő is meg-megsiratja. Süteményeket is gyakran kerülnek ki a konyhájából. Maga nem nagyon szereti azokat, ám

7.

DR. SÍPOS REKA MŰVÉSZÉTÉ ES REALITASAI

Jó kezekbe kerülnek a receptek

A férjétől tanult meg főzni a vásárhelyi Barkóczi Jánosné, aki szakácstudományát azóta is
folyamatosan fejleszti. Fia szakácsként dolgozott, nyolcadikos lánya is ezt vagy a cukrászpályát akaija választani. Felhívásunk után
rögtön postára adta receptjét, hogy részt vehessen játékunkban.
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Dr. Sipos Réka párhuzamosan

kezdte el orvosi tanulmányait

Huszonhét évvel ezelőtt Csíkszeredán született,
gyerekkorában szüleivel átjöttek Magyarországra. Az orvosi pályát választotta, abból is
leginkább a nőgyógyászat érdekelte. Emellett
Szegeden hastánciskolát nyitott, mert a koreográfiáit nem tudta volna másképpen megvalósítani. A hastánc számára szórakozás és
örömforrás: tanítja, rendszeresen fellép és különféle versenyeken zsűriz. A hastáncosok között is különleges egyéniségnek számít
dr. Sipos Réka.
Minden hastánccal foglalkozó újságcikk azzal
kezdődik, hogy hódító tánc, és valamikor háremekben lejtették. Ebből egy szó sem igaz, és szerintem ez nagyon unalmas - mondja dr. Sipos
Réka, a szegedi Nadah hastánciskola alapítója és
mestertanára. Jó, mi kezdjük mással.
- A hastánc pozitív hatással van a tartászavarokra, a gerincferdülésre, aki pedig ülő
munkát végez és attól fáj a dereka, annak
mindenképpen ajánlom ezt a táncformát. A
nyújtómozdulatok erősítik a női izmokat, a
hastánc csökkenti vagy teljesen megszünteti a
vizeletinkontinencia panaszokat - sorolja dr.
Sipos Réka, a szegedi női klinika szülész-nőgyógyász gyakornoka. Ezt az összefüggést még
tudományosan nem igazolták, Réka elsőként
szeretné ebből megírni a PhD-dolgozatát. A
művészi kifejezés és a racionalitás egyszerre
jellemzi beszélgetőpartneremet, aki kilenc évvel ezelőtt párhuzamosan kezdte el egyetemi
tanulmányait és a táncot.
Egy idő után e kettő pedig elkezdte erősíteni
egymást, bár Rékától mi sem áll távolabb, mint
a belemagyarázás, a misztifikálás. Józanul és
precízen válaszol a kérdésekre. - Ma már egyre
több nő választja a szülész-nőgyógyász pályát.
Engem elsősorban a nőgyógyászat érdekel: itt
nincsenek igazán betegek, inkább különféle
problémával küszködők, akik előbb vagy utóbb
gyógyultan távoznak. A siker többnyire garantált - magyarázza Réka, aki egy hosszú

és a táncot

FOTÓ: K A R N O K CSABA

hétvégi ügyelet után találkozik velem pár órával később táncstúdiójában. Arannyal szőtt,
egyiptomi jellegű fellépő ruhát visel, aranyfátyol a kezében. És mosolyog. Fél óra és
kezdődik az oktatás.
- Miért nyitott önálló stúdiót? Hiszen alapvetően nem táncosnőnek, hanem orvosnak
készül - merült fel a kérdés. - Sok önálló
tánckoreográfia és mozdulatötlet élt bennem,
szerettem volna mindezt megvalósítani. Egy
olyan csapatban, amit más vezet, ezt nem lehet
megcsinálni. Egyetlen megoldás létezik: saját
iskolát kell nyitni - hangzik a pofon egyszerűnek tűnő válasz. A Nadah tánciskolában
eddig közel ezren sajátították el ezt a műfajt.
Nadah - Rékát jelöli ez az arab név - azt jelenti:
harmatcsepp.
Apropó keleti kultúra. Mint Rékától megtudtuk, szó sincs gyertyafényes háremes hódításról,
az Indiából Európába vándorló utcai táncosok
népszerűsítették ezt a műfajt. Az arab világban
leggyakrabban szórakozásképpen nők táncolták
egymás között, ahol nem volt férfi. Persze voltak
háremek is, ahol meg-megfordultak hastáncosnők, de ez volt a ritkább. Réka legutóbb egy születésnapi rendezvényen lépett fel, azonban legénybúcsút, házibulit soha nem vállal. Mint
mondja, véletlenül se higgye senki, hogy egy
konzumhölggyel összekeverheti, nem fogadja el
azt sem, aki ilyet vállal.
- A többség azért jár hastáncolni, mert valahol jól szeretné érezni magát, szórakozásra
vágyik - érvel Réka, aki eredetileg erdélyinek
vallja magát, hiszen tizenkét éves koráig Csíkszeredán élt. Nagy kulturális váltás volt ez
számára, de mint mondja: ha Magyarországon
született volna, akkor sem lett volna közelebb a
hastánchoz. - Ha tánc közben fotóznak, többnyire jól sikerülnek a képek. Ilyenkor más lesz
az ember lénye, teljesen megváltözik. Az elragadtatás, az extázis élményéhez lehet csak
hasonlítani - mondja, de már fotós kollégámmal inkább csak az aranyfátyol lebegését, a
gyors forgást látjuk. Réka számára viszont most
mi tűnünk eL Táncol.
LÉVAY GIZELLA

ÍRJUK I6YÜTT A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVÉT!
KÜLDJE BE LEGKEDVESEBB RECEPTJEIT!
A legízletesebb receptek bekerülhetnek a Délmagyarország és a Délvilág szakácskönyvébei
A fődÖ kbnybs^ápekre.szólá^§@Q"00öFt értékffvásáriái utalvány!;
A recepteket a Délmagyarország
a receptverseny@delmagyar.hu

Kiadó, 6740, Szeged, Pf.153 címre vagy
e-mail címre várjuk! Információ: 62/567-857,

A receptek mellett tűntesse fel nevét, címét és telefonszámát isi

567-824
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AZ ÉNEKESNŐ NAPKELTEKOR ÉBRED ÉS NAPNYUGTAKOR FEKSZIK

Dolly, az örök nő

lettel említi ma is a rajongók
férfitábora.
Dolly kivételesen óvja magánéletének rejtett titkait. Látja, hogy a ma futó sztárok keltik
maguk körül a külön hírverést.
Ő viszont tényleg az, akinek
látszik. Nekünk azonban elmondta, van párja, mi tudhatjuk: szereti valaki. Róla viszont
nem árult el semmit, az intimitás védelme őrzi a kapcsolat
sérthetetlenségét. Úgy érzi, sikerült megtalálnia a megfelelő
arányokat a nyilvános és magánéletében, tartható, rugalmas határokat az odaadottság
és a befogadás között.

Dolly kivételesen óvja magánéletének

rejtett titkait

Lenyűgöző derű és báj - Dolly, az örök nő. Bizonyítja ezt
csaknem négymillió eladott lemez és halhatatlan népszerűség. Szentesen ezrek hallgatták az énekesnőt, aki
elégedett a jelenével, a múltjával, jövőjére bizalommal
tekint. Dolly gazdagnak nevezi magát, hiszen fantasztikus
barátai vannak.
Első hallásra érthetetlennek
tűnt, miért is mondta Dolly: sikerült elfogadnia magát. Az
énekesnő a színpad szélén magyarázatképpen
hozzáfűzte:
nagyon sok dologról le kellett
mondania. Ma már úgy érzi,
megérte. A siker, a zene, a dal
az öröm kiapadhatatlan forrása, s mindezekhez társul a gazdagság. Dolly szemébe nézni
külön élmény: a szomorúság és

a derű alkímiai tisztasága tükröződik benne. Gazdagnak
tudja magát, hiszen fantasztikus barátai vannak, akikre
mindig számíthat. Egyébként
örülne, ha csak tizedét keresné
annak, amit az emberek feltételeznek a jövedelméről.
Boldog vagyok és szerencsés
- folytatta mosolyogva -, mert
van egy csodálatos kertem,
ahol énekesmadarak költe-

FOTÓ: VIDOVICS F E R E N C

nek, ismerik a füttyjeleimet.
Sárgarigó fészkel a fán, igazi
ritka madár - mesélte. Napkeltekor ébred és napnyugtakor bújik ágyba, az élettel való
teljes harmóniára
rendezte
be
mindennapjait. - Azt az
időt, amíg
nyitva van
a szemem,
szeretném
a fényben
tölteni
mondta.
Finom és
egészséges ételeket vesz magához a karcsú énekesnő, akinek nevét áhítattal és tiszte-

A Dollyról alkotott képben elsősorban az énekesnő szerepel,
a szentesiek viszont láthatták,
amint dobol is a színpadon. A
2000-ben megjelent Mosoly és
könny című lemez teljes anyagát ő írta meg„tavaly jelent meg
a Dolly Top című album, melyet Szegeden is bemutatott Fenyővel együtt aratva sikert.
Nincs meglepve, amiért kevesen hallottak erről a hanganyagról, a szerzőnek nem volt
pénze a kampányszerű reklámokra. A Kurca-partján a régi
nagy slágereket énekelte a lecsófesztiválon, Szentesen ezelőtt utoljára 1983-ban járt. Rákász Béla lemezlovas barátunk
konferált akkor bennünket, aki
az egész országban vitte a város
hírét tehetsége révén - mondta.
A nyárestinek tűnő fényekben a színpad szélén jelen sorok szerzőjének eszébe jutott:
kislány volt, amikor a Dolly-jelenség áthatotta a hazai könynyűzene levegőjét, s most itt áll
előtte derűben csillogó fekete
szemével.
Ez volt az a
hangulat,
amiben
Dolly adhatott egy
kedves, baráti puszit.
Mosoly
mentén
fordult el,
mert még nagyon sokan akartak vele beszélni.

Dolly szemébe
nézni külön
élmény:
a szomorúság
és a derű alkímiai
tisztasága
tükröződik benne.

BLAHÓ GABRIELLA

Zsíros bőrre vadgesztenye,

szárazra orbáncfű

Azzal mindenki egyetért, hogy arcbőrünk ápolása különös
odafigyelést igényel. Manapság a drogériák polcairól ránk
zúduló termékek sokfélesége és hangzatos ígéreteik inkább összezavarják, mint segítik az embert. Sokunknak
már a megfelelő arckrém kiválasztása is gondot jelent.
A nagyanyáinknál jól bevált
gyógyfüvek nekünk is sokat
segíthetnek. Néhány egyszerűbb kozmetikumot saját kezűleg is elkészíthetünk. Hatásuk a szintetikus módon
előállított termékekkel szemben valóban azonnal érezhető. Alkalmazásukkal nemcsak
az ápolt külsőt őrizhetjük
meg, de számos bőrbetegséget vagy pattanásokat kezelhetünk velük, sőt segítségükkel a bőr öregedését is lassíthatjuk. A zsíros bőrre jó hatással van a menta, a zsálya, a
vadgesztenye vagy a levendula, a száraz bőrre pedig a hárs,

az orbáncfű és a kamilla lehet
jótékony hatással. Sajnos az
ősz beálltával ezeket a füveket
csak szárított formában találjuk meg, de ez senkit ne ijeszszen el használatuktól, ugyanis a belőlük készített teák és
főzetek ugyanolyan hatékonyak, mint a nyers levelekből
előállítottak.
A házilag elkészíthető kozmetikumok legismertebb fajtája a pakolás. A hidratáló uborkapakolást nyilván említenem
sem kell, hiszen nincs is olyan
nő, aki ne ragasztott volna arcára uborkacsíkokat talán éppen a vasárnapi ebéd elkészíté-

Néhány egyszerűbb kozmetikumot
elkészíthetünk
se közben. Hasonló módon
több zöldség és gyümölcs héjából készült borogatást is kipróbálhatunk. A paradicsomról
például kevesen tudják, hogy
hidratáló és gyulladáscsökkentő hatással bír, ezért a pattanások kezelésére abszolút alkalmas. De remek bőrtápláló pakolás a főtt burgonya joghurttal. Ez utóbbiakat csak a zsíros

saját kezűleg is

Segítség az iskolára nemet
mondó gyerekeknek
Az iskoláskorú gyerekek szülei nincsenek tisztában azzal a
ténnyel, mennyire gyakori jelenség az iskolába járás elutasítása
- vélekednek pszichológus és pedagógia-szociológus szakemberek. Megfigyeléseik szerint, az összes iskolás egynegyedének életében előfordult már, hogy annyira megutálta
tanárát, osztálytársait, vagy magát a tanulást, hogy végleg hátat
akart fordítani ennek a kötelezettségnek.
MTI

Azt hihetnénk, az iskola miatti szorongás akkor a legerősebb,
amikor először lép be a gyerek az osztályterembe. Ezzel szemben,
leggyakrabban a 10-13 évesek körében fordul elő, illetve ebben az
életkorban okozza a legtöbb súlyos problémát.
Amerikai szakemberek szerint erre az időre esik, hogy az addig
védelmező közeget jelentő alsó tagozatból más típusú iskolába
kerülnek át a gyerekek, illetve a megszokott tanító néni helyett
sokféle szaktanárral kell megismerkedniük. Ráadásul mindez a
hormonok beindulásának zűrzavaros időszakában történik. A
kamaszodó gyerekek többsége önértékelési zavarokkal küzd, nincs
tisztában saját magával, és ebben a helyzetben kell megélnie, hogy
az alsó tagozat legnagyobb, tapasztalt tagjából egy magasabb
iskolában a legkisebb, tapasztalatlan egyeddé válik. Ilyenkor
egyesek különösen könnyen lesznek a felsőbb osztálybeli erőszakosabb gyerekek áldozatává.
Az ugratás, becsapás, heccelés következtében a gyengébb gyerek
menekülési útvonalat keres, és ez az iskolába járás elutasítása vélekedik Michelle Kees, a Michigan egyetem pszichológusa.
Többen az iskola mellé járnak, különösen azok, akik túl nehéznek
találják a tananyagot, vagy akiknél később valamilyen tanulási
nehézséget (diszlexia, diszkalkulia) diagnosztizálnak.
Az iskolai beilleszkedési zavarokra kell gondolniuk a szülőknek
minden olyan esetben, amikor a hét végén jókedvű, kiegyensúlyozott, és felszabadult gyermek fejfájással ébred hétköznaponként, illetve arra panaaszkodik, hogy fáj a gyomra és az
iskolában nyugtalan, ideges - hívta fel a figyelmet a Nevadai
egyetem pszichológusa, Christopher A. Kearney.
Szerencsés esetben a szülők szakemberhez fordulnak, s a
pszichológus végül meghozza a megfelelő diagnózist, hogy az
iskolaváltás súlyos izgalmi állapotot, szorongást indított el. Nem
ritka, hogy csak hosszadalmas terápia és gyógyszeres kezelés hoz
eredményt, amikor végre javulni kezd a teljesítmény, igaz, már egy
másik iskolában, ahol nem ismerik az előzményeket.
A vizsgálatok szerint, súlyos következményekhez vezet, ha ilyenkor
a család a tünetek láttán nem fordul szakemberhez. Először, rövid
távú hatások jelentkeznek: elmarad tanulmányaiban a gyerek,
elszakad a korosztálya tagjaitól, barátaitól. A hosszú távú hatás, ha
végleg kimarad az iskolából, hogy kórosan alakul a családon belüli
helyzete, antiszociális magatartásformákat vesz fel, izolálódik,
majd anyagilag is ellehetetlenül, hiszen iskolai végzettség nélkül
kiszorul a munkaerőpiacról, mindez nehezíti a párválasztását is.

Az érzelmi intelligencia
A döntésekben az érzelem legalább akkora, vagy még
nagyobb szerepet játszik, mint a megfontolás. Alig akad
olyan ember, aki önmagában a logikára bízná, hogy kivel
házasodik vagy kivel barátkozik.
Gondoljunk a társ, a foglalkozás megválasztására, az érdeklődés irányának kialakulására, a vészhelyzetekre, a rokonszenvből vagy ellenszenvből tett lépésekre. Az értelem
és az érzelem összjátékából
születnek az igazán jó elhatározások - adja hírül az Interpress magazin.
Az érzelmek azért olyan
hatásosak, mert cselekvésre
késztetnek. Az emóció szó a
motere - mozdulni latin igéből származik. Állatoknál, és
még gyerekeknél is, megfigyelhető, hogy náluk az
azonnali reakciókat közvetlenül az érzelmek vezérlik. A
gyors válasznak az a fiziológiai alapja, hogy az érzékszervektől érkező ingereket
a talamusz egyenes úton az
amygdalába,
a
limbikus
rendszer érző központjába

irányítja, kikerülve a kiértékelő, elemző agyrészt, a
neokortexet.
Az utóbbi évtizedben a teljesítmények
növeléséhez
felfedezték az érzelmek fontosságát. Főleg a felsőszintű
vezetőknél, a bizalmi munkakörben dolgozóknál a teljesítés nagyobb mértékben
függ az emóciók körébe tartozó értékektől, mint a hagyományosan használt intelligencia hányadostól. Az
IQ tesztekkel kihozott eredmények esetében az a gond
ugyanis, hogy túl sok a kivétel. A magas intelligencia
hányadossal
rendelkezők
gyakran nem állják meg a
helyüket a vezetői posztokon, míg a gyengébb értékeket felmutatók kimagasló
eredményeket produkálnak
az életben.

ILLUSZTRÁCIÓ: MTI

bőrre érdemes
kenegetni,
ugyanis a száraz bőrt még jobban kiszárítják. Erre a bőrtípusra inkább olajos alapú pakolást
érdemes alkalmazni. Rozsvagy babliszthez keverjünk kevéske olívaolajat, ezt megbolondíthatjuk egy kevés levendula-illóolajjal és máris kész a
nyáridéző őszi arcpakolásunk.
SZ. K.

Fábián József, a 17-es vk. képviselője
2006. szeptember 11-én (hétfőn), 16.30 órától

lakossági fórumot tart
a Kiskundorozsmai Polgármesteri Hivatal
nagytermében (Negyvennyolcas u. 12.)
Téma:

A Dobos utca buszközlekedése
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Egyedülálló ajánlat
Autót
Vagy

szeretne,
de
pénzt
szeretne

nincs
elég
és van
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AUTO-HITEL

10% befizetéssel
akár 100 hónapos futamidővel.

HOVÁNY Szeged Kft.
6728 S z e g e d , A l g y ő i ú t 39. • S z a l o n : 6 2 / 5 5 6 - 3 0 0
www.fordhovany.hu • Szerviz: 62/556-200

Suzuki Swift 1.0GA

Citroen J u m p e r 2.2HDÍ
KlLtoftS

^
Fehér, 1996. 03.,
műszaki 2007.11.
30-ig, szigetelt
doboz, rádiós
magnó, légterelő.
Önerő: 176 800 Ft,
16 890 F t x 7 2 hó.

l

Önerő:
129 800 Ft,
10 411 F t x
72 hó.

i

:;•
-v

\

t

1994.10.,
piros,
9 személyes,
rádiós magnó,
szervo
kormány.

1996.11. rádiós magnó,
műszaki vizsga: 2008.07.
Önerő: 116 000 Ft,
13 322 F t x 48 hó.

Ár: 485 08.0,Ft • áfa

VW Golf Ili. 2.0GTÍ

1994-es, fekete,
napfénytető, alufelni,
el. ablak, ABS, riasztó,
szervo, vezetőoldali
légzsák, rádiós magnó.
Ár: 9 0 OOO F t

Ford Tourneo Connect
1.8 TDCi LWB

2003.10.. 5 személyes, klíma,
el. ablak, el. tükör, kp.-i zár,
rádiós magnó.
Önerő: 698 000 Ft,
41 546 Ftx 100 hó.
Ár;3.43Q 000 Ft

mmmnum

1995.02., ezüstmetál, digit
klíma, 2 légzsák, szervo,
ABS, rádiós magnó.

3 4 9 OOO F t

Ár:

Önerő: 269 800 Ft,

&S.-.S

j

j

j

f

Akciós ár:

szervo, kp.-i zár, el. ablak, info
center.
Önerő: 278 000 Ft, 21 857 Ft

x 72 hó. Ár t 398 SOS Ft

tális klíma, 2 légzsák, kp.-i zár,
riasztó, 2 el. ablak. CD-s rádió, váltózár, metál, vonóhorog, szervó.
Önerő: 439 800 Ft.
34 578 F t * 72 hó.

2001.10., klíma, el. ablak,
v.horog, kp.-i zár, metálezüst. Önerő: 358 OOOFt,
28 146 Ftx 72 hó.

Ar: 1 7 W 0 M R

Ár:

Citroen Berlingo 1.4i

2002.11.,
szervo, rádiómagnó,
központi zár,
el. ablak, hosszított,
extra magas.
Önerő: 535 000 Ft,
27 174 Ft/hó x100

2003.12., ezüst, 5 ajtós, metálfényezés, rádiós magnó,
42 000 KM!!!
Önerő: 278 000 Ft,
21 294 Ftx 84 hó.
Ár:

áfavisszaforgatással.

2 2 3 0 OOO Ft + áfa

SZENZÁCIÓS NYITÁSI KEDVEZMÉNYEK
A NEM NÁLUNK
VÁSÁROLT, HASZNÁLT AUTÓKRA IS!
Exkluzív Casco-ajánlat: pl.
- Ford Focus, Volkswagen Golf IV., V., Opel Astra,
Renault Mégane, Audi A3:

5 5 5 5 Ft

- Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Opel Corsa,
Renault Clio

3 9 9 0 Ft

- Ford Mondeo, Volkswagen Passat, BMW III., V.

7 7 7 7 Ft

2000. 05, klíma, metál, el.
ablak, vonóhorog. CD-s rádió,
kp.-i zár, riasztó. Önerő:
298 000 Ft, 24 208 Ftx 72 hó.
Ár: 49

V W G o l f 1V. 1 . 4 1
••

2000.10.,
sötétkék metál,
2 légzsák, klíma,
központi zár, ABS,
váltózár, vonóhorog

Peugeot 4 0 5

1.9D

szervó,
kp.-i zár,
el. ablak.

2001.11.. fehér.
115 000 km, szervizkönyv,
szervokormány,
rádiós magnó, raktérburkolat.
Önerő 408OOOFt,
33 109 F t x 7 2 hó.

li:i7MltW*#a

Önerő: 378 000 Ft,
30 238 Ft x 72 hó

Ár:
•

1 8 9 0 OOO F t
V W Golf III. 1 . 4 i

1992-es,
fehér, 5 ajtós.
Ár:

1994, C D - s rádió,
napfénytető.
Á r : 3 9 9 OOO F t

5 2 0 OOO F t

Az ajánlatot csak a nálunk hitelezett autókra tudjuk biztosítani.

1990, fehér,
klíma,
1990, piros,
benzin-gáz,
tetőcsomagtartó.
Ár: 80 000 Ff

2001.04., grafitmetál. ABS, digi-

Iveco Daily 35 SV 11 2.8D

Önerő:
264 000 Ft,
21 094 Ft x 72 hó.

Ford Focus kombi 1.6i

HASZNÁLTAUTÓ-ÉRTÉKESÍTÉS
EXKLUZÍV KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.

Ford Transit MWB VAN 2.4TD

2001. 02., kék, 1 légzsák,

I

tüM°m(L

ÚJ TELEPHELYRE KÖLTÖZTÜNK

25 893 Ftx 60 hó

Lada 2105

mm

j

Á r : 1 1 0 0 OOO Ft + áfa

Á r : 8 0 0 OOO F t
Ford Fiesta Courier 1.3 |

^ ^• ; i|p*

at

I >7

VW Bora 1.6i 16V

33LH

2002.11.,
klíma,
szervokormány,
rádiómagnó, kp.-i zár,
Önerő:
504 000 Ft,
25 590 Ft/hó x100
áfa-visszaforgatással.

1998. 05.,
bordó,
szervokormány,
plató, ponyva.

n

%

.

^ H M g p r

Ford Transit 2 . 5 D platós

j f

•

Akciós ár:
2 100 000 Ft + áfa
L,.. .

A r : 6 4 9 OOO Ft

Mazda E2200 2.2D
JL ...

JL
•jffip;.' --T

Kék, 1999. 07,
vonóhorog.

Á R 8 8 0 OOO F t

1

11

E

pénze?
autója?

• Teljes körű ügyintézés
• 1995 után gyártott autóinkra
fix, devizaalapú törlesztésű hitelek*
• 12 évnél idősebb autókra is
• Hitelbírálás 3 óra alatt
Mazda E 2 2 0 0 Aluvan

Z

2006. SZEPTEMBER
SZOMBATOK
10-ÉN,

9-en,

9-13'IG,

VASÁRKAP

9-121G

HASZNÁLTAUTÓ-VÁSÁR
• Használt autó adás-vétel; beszámított és bizományos autók értékesítése, melyek közel 80%-ára 1 év garanciát biztosítunk!

Á r : 4 9 9 OOO F t

• A u t ó b e s z á m í t á s ; új és használt autó vásárlásakor egyaránt
Ford Mondeo Ghia 2.0i I

Ford Focus kombi 1.4

I J - I —

Ford Focus C-Max Trend •
1.6 TOCi/110 LE

VW Golf III 1 9D

lehetőség van autó beszámítására, ezzel jelentősen megkönnyítve az autócserét.
• Hitel, biztosítás, átírás; mindent egy helyen, minden autóra, amelyik n e m érte el a 15 éves kort, kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítunk. Az autókat névre írva, biztosítással ellátva adjuk

2002.05.. sedan. ezüstmetál, digitális klíma, ABS. EBD, 4 légzsák,
4 el ablak, el tükör, bőrbelső,
ülésfítés. tempómat, 6 CD-s rádió.
Önerő: 478OOOFt. 37 851 F t * 7 2

hó. Ar: 2 396 Büfl .

2001. aranymetéi. el. ablak, kp.-i
zár. metál, légzsák, magasságban
áll. vezetőülés. 4 irányba állítható
kormány, rádiós magnó. Önerő:
278000 Ft, 21 294 F t * 8 4 h ó .

Ári 3

1997.06., sötétkék metál,
ABS, CD-s rádió, 2 légzsák,
hölgy tulajdonostól.
Önerő: 222 500 Ft,
13 523 Ft* 72 hó.

Á n 3 9 0 OOO F t

2005.05., sötétkék. 4 légszák,
digitális klima, ABS, EBD,
2 el. ablak, el. tükör, CD-s rádió, metál. Önerő: 439 000 Ft,
48490 Ftx 120 hó.
Ár: 39C lOfi n

1997, fehér, 3 ajtós, ABS, 2
el. ablak, kp.-i zár, el. tükör,
riasztó, rádiómagnó, alufelni.

Ár:
Önerő: 240 000 Ft,
20016 Ftx72 hó

át, ezzel is levéve a válláról a terhet.
• Használtautó-vásár: m e g l é v ő használt autóját díjmentesen,
személyesen árusíthatja a vásár ideje alatt.
• Bizományosi értékesítés: kollégáink E U R O T A X értékelés, állapotfelmérés és piaci árak figyelembe vételével ajánlanak eladási árat. Autóját díjmentesen hirdetjük interneten és újságban is.

Peugeot 306 XT 1.6i •

1999. 08., ezüstmetál, ABS
2 légzsák, el. ablak, klíma
metál. Önerő: 278 000 Ft,
22 549 Ftx 72 hó.
Ár: J390 000 Ft

Opel Astra G 1.4 16V •

2000. 05., ezüstmetál, ABS
klíma, 2 légzsák, elektromos
ablak, rádiós magnó, hátsó
szárny, sportdob, alufelni.
Önerő: 338 000 Ft, 26 054 Ft
x 72 hó. Ár: 16SC 800 Ft

Ford Transit LWB 2.0TD •

V W Polo C o m f o r t l i n e 1 . 4 16V, 7 5 LE
2003.10.,
ezüstmetál, ABS,
klíma, 4 légzsák,
elektromos ablak,
rádiós magnó,
riasztó.
Önerő:
234 900 Ft,
31 936 Ftx 100 hó.

100 LE. 2002. 08., sötétszürke
metál, kp.-i zár. riasztó, szervokprmány, ködlámpa, üléscsomag.
Önerő: 528 000 Ft.
42302 F t x 7 2 hó.

Á l t 2 200 OOO Ft • « a

Á r : 2 3 4 9 OOO F t

CÍM H o v á n y Szeged Kft.
6728 SZEGED, Algyői út 39.
B a n k t ó l visszavett h a s z n á l t a u t ó k értékesítése!
A hirdetésben szereplő árak, hitelajánlatok tájékoztató jellegűek.
T H M 6,02%-tól 30%-ig. Az ajánlatok csak a készleten lévő autókra vonatkoznak.
Bizományosán hirdetett autókra a kedvezmények nem érvényesíthetők.
AZ AKCIÓ CSAK A KÉSZLETEN LÉVŐ AUTÓKRA VONATKOZIK,
ÉS A HIRDETÉS MEGJELENÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 HÉTIG ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
• Részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben.
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" K A P C S O L A T O K "

A JOGASZ VALASZOL
Dr. Juhász György

Megtámadható-e a jognyilatkozat ?
Évekig albérletben laktunk. Tavaly végre sikerült saját lakást vásárolni. Amikor átköltöztünk az új ingatlanba, korábbi föbérlönkkel elszámoltunk. Betartottuk a felmondási időt. így a kauciót lelaktuk. A mérőórák alapján a rezsit is kifizettük. Amikor eljöttünk, átadtuk a kulcsokat, azt hittük, elintéztünk mindent. Hónapokkal később kaptunk egy felszólító levelet, amiben több százezer forintot követelt a
volt fóbérlőnk. Hivatkozott rezsi- és bérleti díjtartozásra, valamint arra, hogy a lakást nem rendeltetésszerűen használtuk, azt tönkretettük. Perrel is fenyegetőzött. Mi nem tartottuk jogosnak a követelését,
de szerettük volna az ügyet békésen rendezni, ezért végül megegyeztünk egy alacsonyabb összegben, amit ki is fizettünk. Mivel elvesztettük a bizalmunkat, ezért egy papírt is készítettünk, amiben elismeri
a pénz átvételét, minden további követeléséről lemond. Egy ismerős
tanácsára azt is beleírtuk, hogy lemondunk a megtámadási jogról.
Kérdéseim: Ezek után előállhat még újabb követeléssel? Megtámadhatja a megegyezésünket 1
Tisztelt Olvasó!
Minden jognyilatkozat megtámadható, az más kérdés, hogy
eredményesen vagy sem. A megtámadás jogcíme lehet tévedés,
megtévesztés, jogellenes fenyegetés vagy a szolgáltatások közötti feltűnő aránytalanság. A
megtámadási határidő egy év,
ami a tévedés, megtévesztés felismerésekor vagy jogellenes fenyegetés esetében a kényszerhelyzet megszűntekor kezdődik,
ekkor nyílik meg a megtámadás
joga. Ezért nem lehet az eredeti
okiratban érvényesen lemondani
a megtámadási jogról, mivel akkor az még nem nyílt meg. Azt a
sérelmet szenvedett félnek kell
bizonyítania, hogy megtévesztés
vagy fenyegetés történt. Remélem, esetükben ilyenről szó
nincs.
Önök a fennállt vitás viszonyukat egyezséggel rendezték.
Ez azt jelenti, hogy kölcsönösen
engedtek egymásnak. Ilyen esetekben a megtámadás lehetősége korlátozott. Nem támadható
meg érvényesen a megállapodás
feltűnő aránytalanság címén arra hivatkozással, hogy egyikük
többet engedett. Ha tehát ő 300
ezer forintot kért és végül csak
80 ezer forintban állapodtak
meg, ez önmagában nem ele-

gendő. Egyezség esetén közös
tévedésre sem lehet hivatkozni.
Például ha az önök macskája
tönkretette a bútorok kárpitozását és ezt a tényt is figyelembe vették az egyezség megkötésekor, akkor utóbb nem hivatkozhat arra, hogy az új kárpitozás költsége magasabb, mint
gondolták.
Ha olyan új követeléssel áll
elő, ami a megállapodásukkor
még nem merült fel, például
önök kiszerelték a gázkonvektor
belsejét és ez csak a fűtési szezon
elején derül ki, akkor természetesen az ebből adódó kárát követelheti, mivel erre nem terjedt ki
az egyezség.
Összefoglalva azt mondhatom,
olyan kérdésekben, ami már korábban, a felszólító levélben is
szerepelt, azaz az egyezség megkötésénél figyelembe vették,
azokban eredményesen nem követelhet további összegeket, ezeket már rendezték. Ha viszont
valamilyen új körülmény merülne fel, akkor ott lehet esélye. Hasonló helyzetekben érdemes a
megállapodásban részletesen leírni, hogy a felek milyen körülményeket vettek figyelembe,
egyezségük milyen kérdésekre
terjed ki. Ezáltal elkerülhetjük a
későbbi vitákat.

Indul a bakterház 1
Filmforgatás helyszíne a város. A hírek szerint befut
majd a gőzös Csongrádra, Hollywoodot hoz tán kis
hazánkba.
No de sorjában. Az állomás előtt a téren egykor
konflisok, majd buszok sorakoztak. Embereket hozott, vitt a vasparipa, aztán csak vitte, vitte, de viszsza nem hozta őket. Jött a téesz, menekült a fiatalság, ahogy tudott, vasúton a nagyvárosba. Minden
az állomásról indult. A fekete vonat éjfélkor szuszszantott egyet, aztán irány a főváros. Voltunk egykor vagy 26 ezren, és lettünk mára úgy 18 ezren.
Azt írtam nemrég, hogy „hosszú felhő" van a város
felett. Az „első ember" szemészhez küldött. Meg azt
is írtam, ha így haladunk ki lehet tenni a táblát
„Szentes-Alsó", az pedig feltételes megállóhely.
Nos, azóta nincs szülőotthon, Démász, Dégáz,
ÁNTSZ, és kevés a hely mindent felsorolni, hogy
mi minden szűnt meg. Kezemben a legfrissebb megyei népesség kimutatás, és országost, megyeit meghaladó a lélekszámcsökkenésünk. Ébresztő Csongrád!, 8000 lakosodat vesztetted el, harmadát a valamikorinak.
De mintha a felhő tűnne, fénysugár tör át rajta, hiszen a jeles humorista, színész felfedezte a várost. Filmet készít Csongrádon. A húszas éveket kereste,
megtalálta. Olvasom a Délvilágban. Tetszett neki
minden, és talán még díszlet sem nagyon kell. Fő
helyszín a vasútállomás. Jeles képviselőtársam évekig
harcolt egy normális WC-ért, aztán amikor az elkészült, a régit meg bezárták, nem bontották el, szerencsére, mert mint díszlet, arra is szükség van. Őrzi az
elmúlt évek titkát.
Szóval a fény. Városunk tényleg a 20-as évek után
kapott lendületet. Kellett ehhez persze az összefogás,
keménykezű, az életben jártas városvezető.
Reménykedjünk hát, jön Koltai Róbert, a 20-as évek
után vagyunk, és valami elindul, talán nem csak a
bakterház.
M U R Á N Y I LÁSZLÓ, C S O N G R Á D
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így lettem rocsós ott is. Hordtam át a folyón a társaimat az említett
területekre. Először nem is gondoltam, de ezzel én meg is szabadultam a közvetlen aknaszedéstől. Aki nem tudott mindig ott lenni,
nem volt szabad beosztani, hogy összeszokott társak legyenek együtt.
Nagyon nem is igyekeztünk odamenni.
Mikor áthordtam a társakat, én ott üldögéltem a parton, legföljebb
a szúnyogokkal hadakozva. A motortól messzire elmenni nem is lett
volna szabad, de tanácsos sem. Ott semmit sem lehetett tudni, mi
van a földben, meg a gazban, bozótban. Néhányszor viszont hallottam az odavaló kapálok vagy aratók éneklését. Én onnan nyugodtan
mehettem volna világgá, hiszen a Dráván már túl voltam. Ötven-száz méter után már lugoszláviában lettem volna. Dehogy akartam menni. Inkább hazafelé minél hamarabb, hiszen az előtte való
évben nősültem, és már gólya látszott közelíteni a tanyánk fölé.
De amiért most tollat fogtam, az akkor egy érdekes jelenség volt,
amit csak később, itthon értettünk meg. Akkor a fegyverünk a győztes dobtáras géppisztoly volt. Először csak anélkül, de egy idő után azzal kellett kivonulni dolgozni. Egy idő után belevaló lőszert is vinni
kellett, de egyben, ládában. Végül már a derékszíjon lévő tokban lévő ,
dobtárat meg kellett tölteni tölténnyel. Sejtettük, hogy ennek valami
oka van, csak nem tudtuk, hogy mi. Pláne ott minden híradástól elszigetelve-.
Július végén szereltünk le, és a rejtély október 23-án oldódott meg.
Azt érezte a fölső vezetés, hogy valami baj van. Csak azt nem tudom
máig sem, ha addig robban ki valami, míg mi ott voltunk, a mi föladatunk mi lett volna? A befele jövőkre, vagy a kifele menőkre kellett
volna-e lövöldöznünk?
SZENTI ANDRÁS, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Heti
pollenjelentés

BM
E

ÉPÍTŐANYAG

SZEGED • TŰZOLTÓ U. 4., 466-092, 491-022 • PULZ U. 50., 424-047 • Ny.: 7.30-17.00

fl k e r á m i a t e t ő c s e r é p !

Aknaszedés - ötven évvel ezelőtt
Sorkatonai szolgálatból 1953 novemberében szereltem le. Két és fél
évre rá, 1956 tavaszán újból behívtak aknaszedési munkára.
A magyar és a jugoszláv kormány kibékülésének az volt a föltétele,
hogy a határon mindenfajta akadályt el kellett távolítani. így került ki
a vásárhelyi ezred Somogy megyébe. A Heresznye nevű, Dráva-parti
faluban lévő határőrtanya udvarán építettük föl sátortáborunkat. Az
ezred 24 km hosszan, az említett falu, valamint Vízvár, Bélavár és
Bolhó település határában dolgozott.
Elméletileg a Dráva a határ, de a politikusok azért politikusok, hogy
egy megállapodásba olyan pontokat is beépítenek, amik aztán konfliktusokat is okozhatnak. Ezért van az, hogy azon a távon Magyarországhoz a Dráván túl is tartozik négy kisméretű terület (10-50 hektár), és fordítva is. Amikor 1949-50-ben a határzárat létrehozták,
ezeket ott túl a Dráván egyszerűen körülkerítették, szintén akadályokkal. Csak kapu nem volt rajtuk, hisz csak a madár járt oda. Persze ezt is el kellett tüntetni. Ezért rocsót (rohamcsónak) is rendeltek
az egység mellé. Persze először én nem tudtam ezeket, de amikor a telepen megláttam ezt a fölszerelést, odamentem az azt nézegető tiszthez, és mondtam neki: - Ilyeneket én nemrég kezeltem a szentendrei
műszaki tiszti iskolán mint beosztott gépkezelő honvéd. Először
nemigen figyelt rám, majd egyszer mégis rám nézett, szinte fölkiáltott: - Hát maga az, Szenti! Mondom - én vagyok az. Hát akkor maga
tanított engem vezetni. Mondom - ha ott volt, akkor igen.

Fotó: Bálint Gyula György

Az idén is az augusztus 20-át követő héten volt a parlagfű csúcsvirágzási időszaka! Ez évben - az
idei időjárásnak köszönhetően sokkal több parlagfűpollen van a
levegőben, mint az előző évben.
Azt vártuk volna, hogy augusztus utolsó hete (a múlt hét] megnyugvást jelent a szénanáthások
számára, hiszen a hőmérséklet
az előző hetihez képest jelentősen csökkent. A csökkenés
ugyan a hét közepére kisebb pollenprodukcióban
nyilvánult
meg, de ez a „kisebb produkció"
is az allergiás határérték többszörösét jelentette. A korábbi tapasztalatok alapján elmondható, hogy szeptember elején sem
várható jelentős csökkenés a
parlagfű pollentermelésében, így
továbbra is szedni kell antihisztamin-tartalmú
gyógyszereinket, s várni a pollenmentesebb
időszakot.
További információ honlapunkon: www.pollinfo.ini.hu
DR. J U H Á S Z MIKLÓS,
EUROREGIONÁLIS
POLLENINFORMÁCIÓS
SZOLGÁLAT

Tűzijáték
Ujabban sem december 31-én,
sem augusztus 20-án nem lehet megmaradni a városban,
mert második világháborút
megszégyenítő csatazajjal, órákon át ropognak a pirotechnikai fegyverek, amire semmi
szükség nincs! Ezt se fogjuk rá
a régi 1990 előtti pártállamra,
mert még abban az időben sem
volt ez a szörnyű, most már
emberáldozatokat is követelő
pusztítás, mert lehet, akkor is
volt egy-két durranás, vagy
még annyi sem, tehát 5 percig
sem, a mai órákon át tartó degenerált, ostobasággal ellentét' fl FELTŰNTETETT ÁR AJÁNLOTT EOtYASITÓI Áll, MELYTŐL RZ ESYES KERESKEDŐK ELTÉRHETNEK!flBRUTTÓ ÁR TARTALMAZZA R 4,8* ENEROIRPÓTLÉKOT ÉS A 20* ÁFA-T. ben! Ilyen „hülyegyerekesdit"
a régi időkben nem lehetett
játszani, mert erre a kifejezetten ostoba primitív rosszul elsülő infantilizmusra akkor
sem volt igény, és ma sem lenHORNYOLT
HORNYOLT H0RHY01T
TRTftl TRIflI HÓOFRRKÚ TflTRI HORNYOLT TflTRI HORNYOLT
rsámác 1 1 9
MM tu
"""
ÍYisvfcMtí K Y M S M F E Ú KUUAMOS HÖOFNRKÚ SKSHWSYéfíeú IVWWOFCÓ isYiNfswsfcú
ne, erre az undort keltő több
milliós pazarlásra, ami ellen
még a kutyák is tiltakoznak,
mert még az állatnak is több
esze van, mint a fokozatosan
TONOflCH MR6YRR0RSIAC IRT.
állati szintre süllyedő, ameriTOVÁBBI AKCIÓS INFORMÁCIÓK: CÉGKÖIP0NT ÉS CSORNAI GYÁREGYSÉG • 9 3 0 0 Csorna, Soproni út 46. • Tel : 94/592-400, 592-444 • FOK: 96/592-445 kai filmen felnövő emberiségInfovonol: 04-40/27-37-37 (06-40/CSÉAÉP) • f-moil: infoStonrliich.hu • Internot: > -nek!
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MEGKERDEZTUK A SZENTESI OLVASOT

CSOROG A T E L E F O N

Sokallja-e a vizitdíjat ]

KARAI KLAUDIA
középiskolás:
- Igen, sokallom. Én nagyon ritkán
megyek orvoshoz, így engem igazából nem érint a dolog. Akinek viszont rendszeresen kell megjelennie rendelésen, az bizony havonta
mérhető összegben sokat fog fizetni azért, hogy megvizsgálják. Különösen a kisgyermekes családoknak okoz ez nehézséget. A keresők
mind fizetnek az államnak egészségügyi hozzájárulást, így nem értem a kormány döntését.

KERESZTES-NAGYIMRENE
gyermekápoló:
- A háromszáz forint szerintem
nem sok, különösen ha arra gondolunk, hogy a betegek nagy része
így is ad hálapénzt az orvosnak.
Most majd nyilvánosan történik
mindez. Az már egy másik kérdés,
hogy miért is fizessen a rendelőben a beteg, ha már lerótta a tébéjárulékot. A téma két külön vonatkozása persze nem egyeztethető össze, ennek hatását szerintem
nem mérték fel a döntéshozók.

^ ^ BIKA: Befektetései igen gyorsan
*
i megtérülhetnek. Jól jár, ha oktatásba, saját maga továbbképzésébe is pénzt
fektet! Keressen továbbképzési lehetőséget!
IKREK: A mai nap lehet az Ikrek
\ szerencsenapja. Nem várt jutalmat,
ajándékot kaphat ugyanis. Emiatt sokan irigyelhetik, amivel azonban nem kel törődnie!
^

^ k ! RÁK: Ma sokat kell saját céljaira, vá^ ^ Igyaira, saját magára gondolnia. Kissé
önző viselkedése érthetően nem mindenkinek
tetszik. Minden téren törekedjen a tökéletesre!
A J j OROSZLÁN: Szenteljen figyelmet
* ™ i a z apró részletekre mind munkája
mind magánélete terén! Költekezéseit még
mindig ajánlatos visszafogni! A cipővásárláskor ne csábuljon el!
SZŰZ: Bizonyos dolgok és ember'típusok irritálhatják. Mindezt környezete felé ne érzékeltesse! Imádottja nem
biztos, hogy viszonozhatja érdeklődését.

PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanloö' delmagyar.hu

MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15.30, 20 óra: A szabadság vihara;
17.45 óra: 1jbetben a lélek.
BALÁZS BÉLA TEREM
16.15, 18.30, 20.45 óra: Thank
You for Smoking.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16, 20.30 óra: Aaltra,
18.15 óra: Egygtleneim.
GRAND CAFÉ
17 óra: Kebab kapcsolat. Német
film ;
19 óra: A pokol.
Francia-olasz-belga-japán film ;
21 óra: A szavak titkos élete.
Spanyol film.

PLAZA CINEMA CITY
Lány a vízben: 13, 15.15, 17.30,
19.45 óra.
Én, a Nő és plusz 1 Fő: 13.15,
15.30, 17.45, 20 óra.
/ w V MÉRLEG: Kerülje a magánéleti, va- Távkapcs: 13.30, 15.45, 18,
W w i lamint üzleti konfliktusokat a mai na- 20.15 óra.
Vadászpilóták: 20 óra.
pon! Nem rendelkezik kellő érvekkel, amikkel Miami Vice: 14.45, 17.30, 20.15
védhetné magát. Korán térjen haza otthonába! óra.
Rém rom: 13.30, 15.30 óra.
V
SKORPIÓ: Kora reggel fontos, A United 93-as: 18, 20 óra.
I hogy pontosan megszervezze napi A testőr: 18, 20.15 óra.
Las Bandidas: 15.45 óra.
programját! Kisebb-nagyobb családi probHáz a tónál: 17.30, 19.45 óra.
lémák is megoldásra várhatnak.
Garfield 2. : 14, 16, 18 óra.
A Karib-tenger kalózai - Holtak
I NYILAS: Rengeteg dolgot el tud intéz- kincse: 14.30, 17.15, 20 óra.
Í A * l ni a mai napon. Estére látni eredmé- Túl a sövényen: 13.45 óra.
Szakíts, ha bírsz!: 15.45 óra.
nyét ténykedésének, ami megnyugtató. Szabad- Verdák: 13.30 óra.
idejében olvasson és pihenjen kedves Nyilas!
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
BAK: A bolygóállás üzleb ügyeinek
17.45 óra: Garfield 2. Színes
Z J K I kedvez. Kiváló szerződéseket köt- amerikai gyermekfilm;
het, ezek gyümölcsét hamarosan learathat- 20 óra: Marokkó. Színes
marokkói film.
ja, továbbra is adja a maximumot!
VÍZÖNTŐ: A távolból kapott hírek
I folytán nagybetűs nap lehet a mai
a Vízöntő számára. A kreatív munkán lehet
a hangsúly. Este bizonyára talál okot az ünneplésre.
5 HALAK: Postán váratlanul levelet
^ ^ kaphat. A változások szelét bizonyára ön is érzi a levegőben. Az építő jellegű
kritikákat fogadja el, értékelje!

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk 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.

ÚRBAN ZOLTÁN
autóeladó:
- Mindenképpen sok a háromszáz forint. Életemben nem voltam beteg, az édesanyám viszont
súlyos problémákkal küszködik.
Pontosan tudom, hogy a vizsgálatokra többször visszarendelik,
egy hónapban nem egyszer jár orvosnál. Ha a látogatások számát
összeadjuk, végül egy jelentős
összeget fizet. Etikátlan a kormány döntése, évente súlyos forintokat fizetünk a tébé alapjába.

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
3 0 / 2 1 8 - 1 I I l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok!" delmagyar.hu címre küldhetnek.

DR. PAPP ZOLTÁN
sebész:
- A vizitdíjat totális marhaságnak tartom. Az Egészségügyi Minisztérium adott egy újabb lökést a hazai gyógyításnak a katasztrófa felé vezető úton. Az
agyrémnek nevezhető elképzelés
helyett sokkal inkább megelőző
intézkedésekre volna szükség,
olyanokra, melyek alapvetően javítanak honfitársaink egészségi
állapotán. Addig kellene lépni,
amíg nem késő.

EGESZSEGÜGY
A 70/580-0689-ről
érkezett
SMS küldője úgy véli, hogy a
vizitdíj bevezetésével tovább
romlik a lakosság amúgy is
rossz egészségi állapota. Egy
életen át n e m azért fizették az
emberek a tb-járulékot, hogy
m o s t orvos nélkül, ellátatlanul
kelljen küzdeniük betegségükkel, hiszen sokuknak már n e m
lesz erre pénzük.
REKLÁMÚJSÁGOK
A hétfői Csörögben panaszolták
néhányan, hogy nem kapnak reklámújságot. Erre reagált - többek
között - a 20/337-8426-ról, a
30/363-8204-ről egy-egy olvasó,

hogy ők Tompaszigeten és Hatytyason is rendszeresen kapnak
reklámújságot, a terjesztő munkájával
elégedettek.
A
415-225-ről telefonáló is azt
hangsúlyozta, hogy csak a kiskertben fordult elő néha, hogy
nem kaptak reklámanyagot, de
ott akkor kisegítő vett részt az újságok kiosztásában.
BUSZ
A 30/526-3836-ról érkezett
SMS küldője azt kifogásolja,
hogy a 73/Y-os busz hajnalban túl gyorsan halad a Szántó Kovács János u t c á n , a házuk beleremeg. N e m jó erre
ébredni.

Kommjrióctos tksrinentrira

W* \MobrP

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

H0R0SZK0P
l j u KOS: Kellemes reggel fogadhatja a
T á . i Kosokat. Délutánra, estére azonban
már egyre több a zavaró hatás. A pénzügyeknek csak később kedvezhet a bolygók állása.
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Az ifjúsági házban (Felső Tisza
part 2.) 12 órától: ingyenes
számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;
14 órakor: babamasszázs Ráczné
Gyémánt Andrea védőnő
vezetésével; 16 órakor: Szegedi
Manga- és Animeklub Kálmos
Borbála vezetésével; 18 órakor:
Akropolisz Táncstúdió - Fiatalok
táncpróbája. Színpadi táncok
alapjai. Vezeti: Kerek Attiláné.
A Százszorszép
Gyermekházban
9-től 12 óráig a gyermekház
játékszigete.
A közéleti kávéház rendezvénye a
Csongrád megyei Önkormányzat
Csongrád Termében (Rákóczi tér
1.) 18 órakor: kitekintés az
amerikai egyesült államokbeli
Lucas megyére és Toledo városra a
testvérmegyei és testvérvárosi
kapcsolatok jegyében.
A máltai játszótéren (Retek u.
2-4.) 16 órakor: táncház.
Az Alsóvárosi Kultúrházban 9
órakor: Baba-mama klub.
Az újszegedi gyógy- és
termálfürdő szeptember 10-éig
felújítás miatt zárva tart.
A Millenniumi Kávéházban
(Dugonics tér 12.) 18 órakor:
Sakk-klub. Minden csütörtökön
18-21 óráig várják a régi és új
érdeklődőket, a sakkot szeretőket.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.) 10 órától 18 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.)
9 órától 18 óráig várja látogatóit.

SZENTES
15.30 óra: Lemming. Színes
francia filmdráma;
17.30 óra: Verdák. Színes
amerikai animációs film ;
20 óra: Halálos szívdobbanás.
Színes francia filmdráma
KÖZÉLET
SZEGED
V. super 8mm fesztivál
Belvárosi mozi aula
19 óra: Megnyitó, Gepleki
performance
A sztárok érkezése limuzinokkal
(red carpet show]
Retro-játékkiállítás
Polestyuk Tibor gyűjteménye, a
Zsigmond Vilmos Terem
előterében
20.00: Filmpremier: A leves (r.:
Sándor Zsolt / In Memóriám
Geríub Gepleki csoport] 40',
előtte: 1. Zsigmond Vilmos a
Belvárosi moziban /super 8-as
dok.-film 3', 2. Super 8-as filmek
a Mediawave-ről 15', 3. A 2005ös super 8mm fesztivál díjnyertes
S O R T

filmje: Lassú nap (r.: Simon Tibor
& Fuchs Máté) 5'
Grand Café
21.00: Mopresszo, privát
filmmúzeum filmek
DJ Kwikka - filmzenék
22.00: Válogatás a III.
fehérvászon függetlenfilm
fesztivál super 8-as filmjeiből,
Garami Richárd: Metropolis,
Vidámpark, Bravúrok. Dudás
Miklós: Bárány. Arany Gold
Zoltán: Torony, Prága. Orosz
Enikő - Peiraias.
23.00: Super 8-as mozi: Vattatyúk
(Szőke András filmje)

ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 9.30
órakor: Baba-mama klub;
17 órakor: Nyugdíjasklub
(Maszlag Józsefné);
18.30 órakor: Asszonytorna
(Kovács Krisztina).
KONCERT és BULI
SZEGED
A JATE-klubban 22.00 órakor:
JUGYUS gólyaváró buli,
Zanzibar-koncert.
A SZOTE-klubban 22.00 órakor:
Észhelyzet DJ Patkóssal.
Az IH Caffe-ban 20.00 órakor:
Linedance buli a Riverside
együttessel. Sztárvendég: Anita
Cooper.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Képcsarnok Gulácsy
Galériájában (Szeged, Kárász u.
17.) a Vásárhelyi kerámia

szimpózium című kiállítás
szeptember 20-ig látható
munkanapokon 10-18,
szombatonként 10-13 óráig.

Mára
kérdeztük:
Sokallja-e
a vizitdíjat?

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.

Következő

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
ájál
(II. emelet)
megnyílt
rflt!Sinkó 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.)
megnyilt a Plein Air 2006. XVI.
nemzetközi alkotételep kiállítása.
A tárlat szeptember 10-éig,
naponta 1D-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.

Górj'

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

AHOL

A TÁLALÁSBAN

FENSÉGES

RÁADÁS

FAN!

Asztalfoglalás:

(62) 422-157

Látta-e

60

kérdésünk:
Gregort

színpadon?

Küldje e l válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)

•

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szemt türiénik.

06-30/30-30-921

Vagy s z a v a z h a t az i n t e r n e t e n i s :

www.delreagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
DON KA ANITA ZSANETT
Augusztus 29., 16 óra 15 perc, 2930 g. Sz.:
Vezér Zsanett Anita és Donka Zsolt (Szeged).
BESLITY DONÁT
Szeptember 5., 13 óra 30 perc, 4180 g. Sz.:
Csányi Zita és Beslity Ákos (Szeged).
FEKETE MÁRK
Szeptember 5., 18 óra 9 perc, 3860 g. Sz.:
Móczó Andrea és Fekete Zoltán (Szeged).
SZABÓ ZITA
Szeptember 5., 22 óra 20 perc, 3330 g. Sz.:
Mendi Hajnalka és Szabó Róbert (Kiskunfélegyháza).
LÉNÁRT PÉTER
Szeptember 6., 4 óra 40 perc, 3400 g. Sz.:
Dóczi Anikó és Lénárt Krisztián (Domaszék).
BALASSY BENCE MILÁN
Szeptember 6., 5 óra 55 perc, 3700 g Sz.: Kecskeméti Éva és Balassy László (Pusztaszer).

VÁSÁRHELY
TÉSIK ZSÓFIA
KATA
Szeptember 6., 1 óra 45 perc, 3800 g. Sz.:
Siági Tünde és Tésik Attila (Vásárhely).
TÓTH CSENGE MÁRIA
Szeptember 5., 8 óra 53 perc, 4140 g. Sz.:
Takó Mária és Tóth Zoltán (Békéssámson).
BALOG SAROLTA EVELIN
Szeptember 5., 3 óra, 3040 g. Sz.. Meller
Sarolta és Balog Ferenc (Vásárhely).
SZENTES
GÉMESGERGŐ
Szeptember 5., 3 óra 25 perc, 3780 g. Sz.:
Witticzh Szilvia és Gémes János (Mindszent).
KOLOMPÁR JÁNOS
STEFANO
Szeptember 5., 14 óra, 3240 g. Sz.: Pintér
Piroska és Kolompár János (Csongrád).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.)
veszi fel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház
tart, valamint a sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap
0-24 óráig fogadja a sürgős ellátást igénylő, felnőtt betegeket. A balesetet szenvedett
gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti
osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől) Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30

óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI
ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
s.o.s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 1 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38
Kárpáti krónika 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Napló '56 9.05 Pláza. Olasz
tévéfilmsorozat, 103-104 10.00
Napi mozaik 11.25 Szabadság tér
17. 11.30 Az állam emberei.
Információs magazin (ism.) 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben
13.00 Slovenski Utrinki Szlovén
nyelvű nemzetiségi magazin 13.30
Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel,
örményekkel, ruszinokkai és ukránokkai 14.00 Palóc duda (ism.)
14.10 Max, a zsaru Portugál
bűnügyi tévéfilmsorozat. Bűntény a
parton 15.05 Mozart Osztrák-német tévcfilmsorozat, 3/2. 16.00
Ismeretlen Budapest Zöldkoszorú,
a főváros tüdeje (ism.) 16.25 TS
Vízilabda EB. Női mérkőzés.
Közvetítés Belgrádból 17.50 Kövess
Nógrád kövein! Hollókő vára (ism.)
18.10 Híradó 18.15 Körzeti híradók
18.25 Napló '56 (ism.) 18.30 Vuk
Magyar rajzfilmsorozat, 4/3. (ism.)
18.50 Szomszédok
19.30 Híradó este
20.05 TS Vízilabda Eb.
Férfimérkőzés. Közvetítés
Belgrádból
21.35 Csütörtök este
22.10 Kultúrház (ism.)
22.40 Híradó
22.50 Napló '56 (ism.)
23.00-0.46 A fa, a polgármester és
a médiatár Francia film

TV

2

6.00 Mozivcrzum. A mozimagazin
[12] 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Koffeinmentes
Mokka 9.10 Szóda. Telefonos játék
10.10 Ttleshop 11.30 Hajrá, skacok! Mexikói filmsorozat, 144.
12.10 Észbontó. Telefonos vetélkedő
13.10 Ernest suliba megy. Amerikai
vígjáték 15.00 Jó barátok Amerikai
vígjáték-sorozat, 16. Ross szendvicse
15.30 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 17. A nemkívánatos húg
16.00 Lisa csak egy van Német
filmsorozat, 158 [12] 16.30 Ed
Amerikai vígjátéksorozat, 19. 17.30
Bűbájos boszorkák (12| 18.30
Tények Hírműsor
19.00 (őban-rosszban
19.30 Aktív A TV 2 magazinja 112|

Közlekedésfejlesztés

20.10 Áll az alku
Szórakoztató vetélkedő
21.10 A Bermuda-háromszög
rejtélye 3T. Angolamerikai misztikus
katasztrófafilm, 3T. |16|
Közben: kenósorsolás
23.00 10-8 Veszélyes őrjárat
Amerikai krimisorozat, 13.
Élet az utcán (16|
23.50 Tények este
0.20 Strucc Esélyegyenlőségi
magazin |12|
0.55 Karatetigris 1. - Nincs
irgalom Hongkongi
akciófilm |16|
2.35 Aktív |12| (ism.)
K

L

U

B

5.25 Disney-rajzfilmsorozat. A
gumimacik 6.00 Reggeli. Ébresztöshow. Benne: hírek, Reflektor
10.00 Receptklub (ism.) 10.15 06
91/334-334 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen! 10.45 Topshop 11.45
Receptklub 12.00 Híradó - Déli
kiadás 12.10 06-91/334 455
Hívjon! látsszon! Nyerjen! 13.30
Éjkirálynő nappal. Francia vígjáték
|12( 15.05 Disney-rajzfilmsorozat
A gumimacik 15.35 Csacska angyal
Argentin filmsorozat, 2. évfolyam,
17. 16.30 Balázs - A szembesítóshow [12] 17.30 Mónika - A
kibeszélóshow |12| 18.30 Híradó
19.00 Tfe vagy az életem
20.05 Fókusz |12|
20.40 Barátok közt
21.15 Sebhelyek Amerikai
akciófilm |12|
23.10 Házon kívül Heti magazin
23.45 Kemény zsaruk
Amerikai akciófilm-sorozat.
Isten nem ver bottal [16|
0.45 Reflektor Sztármagazin 112]
1.00 Infománia |12|
1.30 Kórház a város szélén
Csehszlovák filmsorozat 112]
2.35 Házon kívül (ism.)
3.05 Újabb titkok nyomában Duracell a kutatásért
Ismeretterjesztő film |12|
4.05 Fókusz (ism.) [12|
4.30 Tbpshop
O U N A

5.25 Világhíradó 5.35 Gazdakör
6.00 Hírek 6.05 Az utolsó éden
6.30 Agora 7.00 Hírek 7.05 A
megtalált Európa 7.45 Világhíradó
8.00 Hírek 8.05 Kikötő 8.10 Élő
egyház 8.40 Magyar iskola 9.00

Í
ITutt*] 1

Holly csapata 9.25 ízlések és
fotonok 9.50 A másik Csepel 10.40
Charly, majom a családban 11.30
Kívánságkosár 14.00 Titkos ügynök
Amerikai játékfilm 15.20 Holland
fény 16.20 Aranykorona 16.35
Prizma 17.10 Charly, majom a
családban 18.00 Híradó, sport,
időjárás-jelentés 18.30 Mese
19.00 Ciao Bella
19.20 Mindennapi kenyerünk
20.00 Rudi, az ormányos malac
Német játékfilm
21.40 Híradó
22.05 Kikötő
22.10 Közbeszéd
22.30 A zöldsapkások
Amerikai játékfilm
0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.05
Híradó 1.25 Mese 1.35 Mágnás
Miska 3.00 Négyzetméter 3.30
Közbeszéd 3.50 Világhíradó 4.00
Világunk 4.50 A sziget

5.35 Hajnali gondolatok 5.38
Kárpáti krónika 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Abszolút. Kulturális portréműsor. Foky Ottó 9.30 Feszti-körkép. Fesztiválján) kulturális magazin
9.55 Néprajzi értékeink. Rozsnyói
országcímeres pad 10.05 Srpski
ekran. Szerb nyelvű nemzetiségi
magazin 10.35 Unser Bildschirm.
Német nyelvű nemzetiségi magazin
11.00 „Száz vasutat, ezeret..." A
magyar vasutak története. Sáfrány
József ismeretterjesztő sorozata, 6/4.
11.35 Virágzó Magyarország. Tatabánya 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Válaszd a
tudást! Mentés másként 15.00
Segítünk - Munkaügyi körkép
15.25 Napnyugta 18.00 Életre kelt
könyvek Magyar dokumentumfilmsorozat, &3. Egri csillagok 18.30
Klikkerek 18.55 Esti mese
19.10 Membrán
19.30 Kultúrház
20.05 Híradó este
20.35 Filmidő: Itáliai utazásom Martin Scorsese olasz
filmtörténete Amerikai-olasz
dok.-film-sorozat, 4/1.
21.35 Kultúrház
22.05 Németország, nulla év
Olasz film
23.15 Záróra
0.05 Bartók 125 Egyedül a tengerrel
0.10 Bűvölet Olasz tévéfilmsorozat,
101.1.05 Válaszd a tudást! - |unior
2.05 Klikkerek 2.30 Mérföldkövek
a magyar technika történetében

Galamb József 3.05 Segítünk Munkaügyi körkép 3.30-5.32
Válaszd a tudást!

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
00.0-07.00 Hangos képújság 07.00
Betekintő - Önkormányzati magazin Deszkröl 07.30 Miénk a város
08.05 Első Beton Szeged-Colorspectrum Aramis Futsal NB I.
mérkőzés (ism.) 09.35 EU vetés Az EU környezetvédelmi, állatjóléti
és higiéniai követelményeinek való
megfelelés L (ism.) 10.05-19.00
Hangos képújság 19.00 Szegedtől
karnyújtásnyira - Mórahalom (ism.)
19.30 Tudományegyetem 20.05
Törzsasztal (ism.) 20.35 Szó-térCivilek a SZIN-en, fogyasztóvédelem (ism.)

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)

Alföldi Hírmondó 93,1 MHz és a
66,29 MHz 5.55-22.30 ig 6.00
Reggeli krónika 6.30 Dél-alföldi
krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás
a Kossuthra 15.00-18.00-ig
Délutáni zenés magazin 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

(FM 89,9 MHz)
0.00 Vegyes zene 17.00 Szkafander (elektro, minimai és kísérleti elektronika) 18.00 A nagy
rock and roll svindli (punk-rock
Arató Mátyással és Talpival) 20.00
Multikulti (nu jazz, downtempo és
worldmusic Barnával) 22.00
KonyhaGyeplö HetesCsengő (éteri
02) 24.00 Vegyes zene
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RÁDIÓ PLUSZ

Telefon: 62635-635; SMS: 3(13030-035 (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

00.00 Képújság 07.30 Szegedi Hírek
(ism.) 07.55 Szemközt (ism.) 08.10
Képmutatók (ism.) 08.40 Képújság
15.00 Golf-magazin 15.30 Eur-óra
- Régiók Európája 16.00 Pénzhalász
17.00 Brill 20. - vállalkozásról
mindenkinek 17.3Q Képújság 18.00
A NASA, az amerikai űrkutatás
története 15. rész: Sky Lab: Az első
negyven nap (ism.) 18.30 Képmutatók (ism.) 19.00 Szegedi Hírek
19.25 Mese 19.30 Körút 20.30
Hírháló 21.00 Tavaszi bezsongás
(12) Amerikai-kanadai vígjáték
23.00 Szegedi Hírek (ism.) 23.25
Képújság

07.00 Főcím 07.05 Híradó 07.15
Sportszerda 07.45 Klip percek 07.55
Falulakodalom 08.50 Híradó 09.00
Képújság 17.00 Brill 20. 17.30
Képújság 18.00 Főcím 18.01
Műsorajánló 18.02 Reklám 18.05
Híradó 18.15 Döntés Után 19.00
Falunapok - Nagylak, Apátfalva
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

FM 95.4 -v- Rádió
Hírek, időjárás, szegedi programok
minden óra 55. percében.
6.00 Cafe 88, az édes ébredés Szalma Emese, Patkós Attila
10.00 (uice - Száraz Ferenc 14.00
Szieszta - Nacsa Norbert 16.00
Lécci - Tóth Péter, tel.: 62/444088, SMS: 3030-30-188 19.00
Euroexkluzív - európai toplisták
- Gyuris Péter, Bálint Gergely
21.00 Csak zene és hírek minden
órában

(Adástelefon:"62/533-777, SMSszám: 06-30-267-7777)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.30-11.00 a Napraforgóban az alábbi műsorokat hallhatják 1. A Vásárhelyi Ipari Szakképző Kht. működése, 2. Békéssámsoni falunap 11.00-12.00

(ism.) 19.40 Klip percek 19.45
Reklám 19.50 Híradó 20.00
Képújság 20.30 Hírháló 21.00
Tavaszi Bezsongás. Amerikaikanadai vígjáték

•TV
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15.00 Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Közgyűlése 0.00 Képújság
CSONGRÁD

TV

00.00 Képújság07.00 Híradó (ism.)
07.30 Képújság 13.30 Nyitott
Egyetem 14.00 Grand prix 15.00
Golfmagazin 15.30 Eur-óra 16.00
Pénzhalász 17.00 Brill 20 magazin
17.30 Képújság 19.00 Közéleti
Mozaik 19.40 Képújság 20.30
Hírháló 21.00 Tavaszi bezsongás.
Amerikai-kanadai filmvígjáték
23.00 Mindörökké Júlia! Argentin
tévéfilm sor., 94. rész
Ultrahang 12.00 Déli hírösszefoglaló 13.00-tól óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.00 19.00
Kívánságműsor 19.00 Full Extra
interaktív üzenőműsor 21.00
Koktél 23.00 tói reggel 6 óráig
zenei válogatás. Közben hajnali 2
és 4 órakor hírösszefoglaló.

6.00 Napzárta (ism.) 6.10 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 Csillagpor 15.00 Kívánságműsor SMS: 06-20220-4444 Tel.:
510-110, 18.00 Napzárta. A nap
híreinek összefoglalója 19.00
RockSokk 20.00 tói 6.00 ig Makó
és a térség legjobb zenéi

©

06.00 Ice express 08.00 Müzli
11.00 Cool-túra 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

az Európai Unióval

BIZTONSÁGOSABB, KORSZERŰBB UTAK A DÉL-ALFÖLDÖN IS
Magyarország 2004. május l-jén nem pusztán az Európai Unió tagja lett, hanem részese annak a törekvésnek is, hogy a közösség 2010-re a világ
legdinamikusabban fejlődő gazdasága legyen. Ennek alapfeltétele az egyes tagállamok közötti gazdasági és társadalmi különbségek szűkítése, hoszszú távon pedig megszüntetése. Ehhez az unió anyagi és politikai feltételeket is biztosít, aminek köszönhetően számos beruházás, fejlesztés valósult
meg, vagy éppen úton van a megvalósulás felé. A dél-alföldi régió a közlekedési struktúra területén is előreléphetett az elmúlt években.
2004 és 2006 között, azaz ez év végéig az uniós források a Nemzeti Fejlesztési Terv segítségével találták, találják meg az utat
a pályázókhoz, rajtuk keresztül pedig beépülnek az emberek
mindennapjaiba. A terv 5 operatív programba, ha úgy tetszik,
fő célirányba sorolta a pályázati lehetőségeket. Ezek egyike a
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP),
mely három ágazatban: a környezetvédelem, az energetika és
a közlekedés területein teszi lehetővé fejlesztések megvalósítását uniós segítséggel.
Ami ezúttal a közlekedésfejlesztést illeti, országosan 21
pályázatnak ítéltek meg támogatást, összesen csaknem 64,2 milliárd forint értékben. Régiónkban, a Dél-Alföldön, a KIOP e
részterületén 4 sikeres pályázatról beszélhetünk, csaknem 16
milliárdos odaítélt uniós támogatással. A jövőben, a 2007 és
2013 közötti időszakban a jelenleg társadalmi vitán lévő Új
Nemzeti Fejlesztési Terv segítségével számos további pályázat beadására nyílik majd lehetőség e területen is.
Az egyik, e hónap végén befejezni tervezett dél-alföldi beruházás a 44-es főút Békéscsabát elkerülő szakaszának megépítése. Az út egyrészt javítja a térség közlekedési helyzetét.

könnyítve egyebek között a munkahelyteremtő vállalkozások
beindításának esélyét, csökkentve a belterületeken futó közutak terheltségét. Másrészt kisebb lesz a károsanyag-kibocsátás, a zajterhelés, illetve a balesetek száma és súlyossága.
Az elkerülő út megépülésével Románia és az M5-ös autópálya közötti utazási idő is lecsökken. A projekt értéke több mint
5 milliárd forint, amit csaknem teljes egészében az Európai Unió
finanszíroz.
A 44-es főutat érinti egy másik, már lezárult, csaknem 3
milliárdos, egészében az unió által finanszírozott fejlesztés is.
Ennek célja a Kecskemét és Gyula közötti útszakasz korszerűsítése, teherbírásának növelése volt. Ezzel javult a régióban
található iparterületek elérhetősége, valamint a 47-es és 5-ös
főút, illetve az M5-ös autópálya elérési lehetősége. Az
útrehabilitáció során a burkolat teherbírását az uniós előírásoknak megfelelően 11,5 tonnára növelték, valamint a teljes szakaszon megtörtént a pihenőhelyek és az autóbusz-megállók átépítése is.
Augusztus végén zárult le az a mintegy 2 milliárdos projekt (ez is csaknem teljesen uniós pénzből), amelynek köszönhetően megépült Kiskunfélegyháza északnyugati tehermentesítő főútja. Ezután csökkenhet az a súlyos környezeti terhelés,
amelyet a Kiskunfélegyháza központján áthaladó 5-ös főút
jelentett. Emellett itt is kevesebb lesz a baleset, zökkenőmentesebbé válik a települések közötti, kistérségi áru- és személyforgalom. Javul az 5-ös főút és az M5-ös autópálya forgalmi kapcsolata, valamint a helyi forgalom az autópálya
igénybevétele nélkül kerülheti el a várost.
Ugyancsak sok közlekedő használja a 47-es, Szeged és
Debrecen közötti főutat, melynek több szakasza elavult, súlyosan balesetveszélyes. Egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően csaknem 6 milliárd forintból megépül az út Orosházát
elkerülő.részének két újabb szakasza, így a 47-esnek ez a
része immár biztonságossá válik, ráadásul megkíméli a térség

Az összeállítás az Európai Unió támogatásával a Környezetvédelem

és Infrastruktúra Operatív Program keretében valósult meg.

egyik jelentős települését az átmenő
forgalom ártalmaitól. Az út további
előnyeiről gyakorlatilag
ugyanaz
mondható el, mint a
békéscsabai és a
kiskunfélegyházi
elkerülök esetében.
A KIOP közlekedésfejlesztési
ágazatának egyébként csak egyik része a főúthálózat műszaki színvonalának fejlesztése. Lehetett pályázni a környezetbarát közlekedési struktúra fejlesztésére is, ezzel 2004 és 2006 között országosan 4
pályázó élt sikerrel, több mint 11 milliárdos támogatást elnyer-,
ve. Bár e területen dél-alföldi pályázóról nem számolhatunk .
be, ugyanazt mondhatjuk, mint föntebb. 2007 és 2013 közöú^*,.
az uniós t á m o g a t á s o k n a k és az Új N e m z e t i F e j l e s z t é s i T e r v nek köszönhetően új távlatok, új lehetőségek nyílnak arra,
hogy ötletei, szükségletei megvalósításához bárki európai
támogatást kapjon. Az eddigi eredményekről és a jövőbeni lehetőségekről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található bőséges tájékoztatás. A honlap címe: www.nft.hu. Ezen
honlapról természetesen a KIOP aktuális hírei is elérhetők, (x)

Magyarország célba ér
NEMZETI
FEJLESZTESt
IERV 4
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BŐRKABÁTOK
SZENZÁCIÓS ÁRON
csak 6 napig!

Az akció'csak ezen a héten, keddtől vasarnaptg tart!
JEANS CLUB. Szeged Piaza: Kossuth L. sugarut 119.

A Prímagáz nem ismer lehetetlent!
Olyan helyre költözne, ahol nincs vezetékes földgáz? A Prímagáz tartályos PB-gáz

A Prevtd—t Pénzügyi Zrt. kis összegű, rövid
lejáratú gyors készpénz kölcsönöket biztosít útfelei
számára magas színvonalú, rugalmas, gyors szolgáltatásán keresztül.
> Lenne munkaidő után kgiáílé 2 szalwil órája?
> Szeretné kiegészíteni jövedelmét?
> Szeretne mindezt lakókörnyezetében termi?

segítségével meghitt hangulatot varázsolhat a lakásába, bárhol az ország területén.
A tartály a föld alatt illetve a föld felett is elhelyezhető, a Prímagáz egyedülálló újításának, a Mobil Tartály'-nak köszönhetően akár 2 nap alatt!
Nincs lehetetlen. Találjon rá álmai telkére és találjon rá a Prímagázra!
A sikeres találkozásban most testre szabott fizetés konstrukciókkal segítjük!

KEPVISELOT KERESÜNK

A részletekért hívja a Prímagáz Vevőszolgálat (06) 40 45-50-50-es kék számát vagy
látogasson el honlapunkra a www.primagaz.hu címen!

qjfl

•Az ajánlat csak adott fel tételek teljesítése esetén vehető igénybe.

prímagáz)

Mindenhol otthon.

Az 1880-ban alapított brit Provident Financial magyarországi
leányvállalata tevékenységét az ország egész területén képviselők
segítségével látja el.
Folyamatosan bővülő csapatunkba ezúton keresünk képviselőket.
A képviselői feladatok közé tartozik a képviselő otthona közelében élő
ügyfelekkel történő kapcsolattartás, készpénzkölcsönök átadása,
törlesztőrészletek begyűjtése és az érdeklődők tájékoztatása.

AUTÓKIÁLLÍTÁS HELYETT
Timac Agro Hungária Kft.

Amit kínálunk:
• rugalmas időbeosztás • teljesítménnyel arányos jutalék
• egy nagy múltra visszatekintő cég támogatása.

Speciális műtrágya és mezőgazdasági tápanyag utánpótlások
előállításával és kereskedelmével foglalkozó francia multinacionális
cégcsoport, a Roullier Group értékesítési csapatának bővítéséhez
Hajdú-Bihar, Zala, Baranya és Csongrád megyékből
keres ambiciózus munkatársakat

Jelentkezes:
Kérjük, hívja hétfőtől szombatig 7.30-tól 20.00-ig a Provident
Pénzügyi Zrt-t a belföldről helyi tarifával hívható telefonszámon:
06-40-50-50-50 vagy küldje el a KEPVISELÓ szót és nevét sms-ben,
és mi visszahívjuk: 06-20-55-55-050

AKCIÓS NYITOTT HETVEGE
SZEPTEMBER 9-10.
Kifizetődő időtöltés a hétvégére:
böngésszen négy autómárka
akciós kínálatában!
Városi kisautóktól a gazdagon
felszerelt középkategóriás autókig
mindent megtalál a kínálatunkban!
A legjobb árakon!
- támogatott használtautó
beszámítás
- kedvező kamatozású
hitelek
- szenzációs
kedvezmények
- ajándék
extrák

FIRT

SUZUKI
CHEVROLET

FIAT NOVA, Szeged, Fonógyári út 8.
OPEL RUPESKY, Szeged, Fonógyári út 2-4.
CHEVROLET RUPESKY, Szeged, Fonógyári út 2-4.
SUZUKI SZENTGYÖRGYI, Szeged, Dorozsmai út 17-19.

Szeged, Csongrád, Szentes, Baks, Sándorfalva,
Hódmezővásárhely és környékére.

szaktanácsadó/értékesítési képviselő
munkakörbe.
Elvárások:

• értékesítésben szerzett minimum 2 éves tapasztalat
• felsőfokú agrár végzettség
• B kategóriás jogosítvány

Előny:

• multinacionális környezetben szerzett tapasztalat
• mezőgazdasági inputok értékesítésében szerzett
tapasztalat
• mobilitás

PROVIDENT 5

F I N A N C 1 A L

Amit kínálunk: > versenyképes jövedelem
• cégautó
• mobiltelefon
• Hosszú távú karrierlehetőség
Jelentkezés az önéletrajz megküldésével a következő elérhetőségre:
contact@hu.timacaqro.com

NYERJEN DALI-JEGYET A DÉLMAGYARORSZÁGGAL!
Valaszoljon az alábbi kérdésre és a szelvényt nyílt levelezőlapra ragasztva küldje vissza címünkre! A helyes választ beküldő előfizetőink kozütt
kisorsolunk 60 db jegyet a szegedi Dali-kiállításra!
A kiállítás szeptember 2-töI október 1-íéig tekinthető meg.
Helyszín: Fekete Ház. Mora Ferenc Múzeum kiállítóhelye (Somogyi u. 13.1
„ \ legfontosabb események, amelyek egy kortárs festővel
megtörténhetitek, kétfélék lehetnek: katalán nemzetiségnek és Salvador Dolinák
hívják öjkfl. f i i n két dolog velem megtörtént.
(Salvador
ti^h

j
assiteifciflÉÉBBivaw jsfüvsB rr - tssoeu

SZEGED, KERESKEDŐ KÖZ. 4.
Tel.: 62/556-700, 62/550-592
PÉNTEKEN A BELÉPÉS INGYENES

SZOMBATON A125 CM1 FÖLÖTTI MOTOROKNAK
ÉS TULAJDONOSAIKNAK A BELÉPÉS INGYENES
•

Szentesi

Kinizsi

TE

SZEPTEMBER
9.. 17.00
•SZENTES. DR. PAPP LA8ZLÚ VÁROSI SPORTCSARNOK
Jegyértékesítés a DÉLMAGYARORSZÁG és
a DÉLVILÁG ügyfélszolgálati irodáiban!
JEGYÁR

Elővételben:
2000 Ft
Helyszínen:
2500 Ft

EGY B O H É M

S B f e E

autós gyorsulási

bemutató

p l s t r e e t f i g h t e r show

tuning autó bemutató

^((lt *

Szeged, Kölcsey u. 5. • 62/310-933
Nyitva: h-p.: 7.30 17.30

motoros és autós
ügyességi versenyek

Hódmezővásárhely,
Szegfű u. 1 - 3 . '62/242-419
Nyitva: h.: 8 00-18.00, k.-cs.. 8 00-16.00.
p.: 8.00-14.00
Szentes, Kossuth u. 8. • 63/314-838
Nyitva: h.: 8.00-16.00. k.. 8.00-18.00.
SZ -C8.: 8,00-16.00. p : 8.00 14 00

DÉLMAGYARORSZÁG
DÉLVILÁG
OTTHON VAN!

Makó, Szegedi u. 9-13 • 62/213-198
Nyitva: h.: 8.00-16.00. k.: 8.00-18.00.
S7.-CS 8.00-16.00, p : 8.00-14 00

Beküldési határidő: 2006. szeptember 9.
Cím: Oelmagyarország Kiadó 6740 Szeged. Pl.: /5
A levelezőlapra írja rá: DALI
Minden nyertes 2 db jegyei kap ajándékba!

FM954 ÁÁ RódióHiS
I 4724 S/eaiíd.

ÉS M A I
I >0. -09 U

gWBDít 4iu^TKobJSOr -flwtpo.íK.-

CONSULTING

KFT.

42/544-700,42/450-492. Fa. 42/454-710
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Budapest Bank néven fut a férfi első osztályú pontvadászat

Pick: igény az aranyéremre
Tbgnaptöl Budapest Bank férfi
kézilabdaliga néven fut továbh
az első osztályú bajnokság. Az
erről szóló megállapodást a
SYMA sport- és rendezvényközpontban írták alá a szövetség
(MKSZ) vezetői, Kiss István elnök és Sinka László főtitkár,
valamint a pénzintézet vezérigazgató-helyettesei, Plank Gábor és Zatykó Péter. A szerződés
egy plusz egy szezonra szól.
A sportágban tavaly óta szponzorként - férfi Magyar Kupa névadója, az FTC és a Békéscsaba
női csapatának támogatója - jelen lévő Budapest Bank által folyósítandó
összegből
az
MKSZ-nck - főleg a bajnokság
lebonyolítására és a férfi válogatott támogatására - 20 százalék
jut, a fennmaradó 80 százalékot
a ligában érdekelt 12 csapat között osztják szét differenciáltan.
Az együttműködést valamennyi
klub üdvözölte, és nem győzte
hangsúlyozni, hogy Hajnal Csa-

li PLAY OFF
I

Az alapszakasz befejezése után, a
helyezések alapján, az 1-4. és az
5-12. helyezett play ott játékrendben a rájátszásban vesznek részt.
Az 1-4. helyezettek 2007. április
22., 29.. május 3., 6.. 9.-én az első
a negyedikkel, a második a harmadikkal mérkőzik három győzelemig. Majd május 16., 20., 23.,
27., 30-án az előző két győztes a
bajnoki címért, míg a két vesztes a
bronzéremért küzd, szintén három
győzelemig. Az alacsonyabb helyen végzők pedig a következő párosításban játszanak: 5-12.,
6-11., 7-10., 8-9. Ezután a győztesek az 5-8., míg a vezstesek a
9-12. helyért mérkőzének két győzelemig.

A FÉRFI KÉZILABDA NB 1 CSAPATAI
VESZPRÉM

PICK S Z E G E D
Új edző, új remények. Az
egységben bízhatnak a
szegedi
drukkerek.

Zdravko Zovko csapatának kerete ismét bombaerős. Elég csak
Perics
kapust
megemlíteni.
TATABÁNYA

DEBRECEN
Már az előző szezonban is
komoly
eredményeket
vártak a csapattól.
Most
ez össze is jöhet.

Több rutinos játékos eligazolt. A jelenlegi kerettelnem sok vizet zavarnak
majd.

GYŐR
Ők is egy tinicsapat. Éppen emiatt
kiszámíthatatlanok. Meleg lehet a pite.
mindenképpen
a kiesés
ellen harcolnak majd.

BÉKÉS
A bajnokság
leggyengébb
csapata. Csoda lenne, ha
nem az utolsó
helyen
fejezné be az idényt.

ha, a veszprémi vezető, valamint
szegedi kollégája, Kővári Árpád
milyen sokat dolgozott azért,
hogy névadó szponzora legyen a
pontvadászatnak Ezután került
sor az egy plusz egy évre szóló
névadó szponzori szerződés aláírására.
A sajtó képviselőinek ezután a
bajnokságról beszélt Sinka László főtitkár. A sportvezető elmondta, hogy a 12 együttes az
alapszakaszban 22-22 mérkőzést játszik. Az 1-4. helyezett jut
az elődöntőbe, amely - hasonlóan a későbbi fináléhoz - az egyik
fél harmadik győzelméig tart,
míg az 5--12. helyen végzett csapatok az alsó házban folytatják.
Újítás, hogy a 2007/08-as évadtól az NB I-ben 16 klub szerepel
majd. A most kezdődő pontvadászat 1-8. helyezettje az NB I A
csoportban, egyfajta Extraligá-

DUNAFERR
Mentek is, jöttek is. A fiatalos lendület még nagyobb lehet az idei szezonban.

PLER-AIRPORT
A kis Lazarov a nagy fogás a nyáron. A negyedik
helyre jók lehetnek.

NYÍREGYHÁZA

KOMLÓ
A Baranya megyei városban szomorúak
a szurkolók. Sutka
visszatért
Szegedre. A csapat gólvágója távozott.

Tipikus középcsapat. Kiesési gondjaik nem lesznek.

GYÖNGYÖS
SZÁZHALOMBATTA
Csík János edző lehet a A másik újonc léhet a
garancia arra. hogy ne a bajnokság
meglepetéstabella végén végezzen az csapata. Igaz, a nagy kérújonc együttes.
dés: miként bírják majd
az öregek a gyűrődést.

ban szerepel jövőre, míg a többi
nyolc gárda az NB I B-ben lesz érdekelt.
Végül mind a tizenkét csapat
képviselője elmondta, mit vár az
új bajnokságtól?
Hajnal Csaba: - Az MKB
Veszprém szeretné megőrizni az
aranyérmet.
Lele Ambrus: - A Pick Szeged
trónfosztásra készül, s remélem,
hogy a Budapest Bank nem csupán a Magyar Kupában segített,
hanem a bajnokságban is ezen
célunk valóra váltásában.
Bene Gyula (Dunaferr): - A fiatal csapatunk már nem annyira
rutintalan, tehát előrébb szeretnénk már lépni.
Hemela Zsolt (PLER): - Fiatalítottunk, de ennek ellenére szeretnénk megtartani legalább a
negyedik helyet.
A Tatabánya-Carbonex szintén

fiataljaira számít és az 5-8. helyet tűzte ki célul. A Debrecen ahol 2002-ben élesztették újra a ,
korábban szép sikereket elérő
férfi együttest - azonban már
vérmesebb célokat dédelget, hiszen a nemzetközi porondot érő
helyezésben bízik. Erste-Békési
FKC, valamint az újonc Százhalombatta, valamint Gyöngyös reméli, hogy olyan pozíciót kaparint meg, amely a következő
idényben NB I/B-s szereplésre jogosítja fel.
Az eseményen részt vevő Skahezki László szövetségi kapitány
bejelentette, hogy a férfi válogatott legközelebb október 27-én és
28-án lép pályára: Ózdon, illetve
Miskolcon fogadja Izland legjobbjait, amellyel együttműködési szerződést kötöttek a közelmúltban.
SÜLI JÓZSEF

Makó: helytállni
a bajnok ellen
A városi sportcsarnokban pénteken (18 órakor) - ahogy mondani
szokás - egy gombostűt sem lehet
majd leejteni (Győr az ellenfél).
Szépen fogynak a Németh Toll
Makó NB l-es női kézilabdacsapatának a bérletei, és az első bajnoki
meccsre kibocsátott jegyekre is
van kereslet, már elővételben is.
György Ferenc klubelnök szerint
ha „csilláron" is elhelyezhetnének
egy-két ülőalkalmatosságot, azok
sem maradnának üresen.
De nemcsak a szurkolók, a csapat is készül - immár két hónapja. A tréningek mellett tizenhárom edzőmeccset játszottak le
Baunokék, melyek a csapategység megteremtését is szolgálták.
- Hat új játékossal bővült a keretünk - mondta Száva Flórián, a
Makó vezetőedzője - , őket be

kellett építeni a csapatba, valamint a rutinosabb, tapasztaltabb
és fiatalabb játékosok között is
meg kellett teremteni az összhangot. Igyekszünk gyors, korszerű kézilabdát játszani, csakis
így teljesíthetjük a tervünket. A
Győr ellen? Ezen a héten a bajnok volt a középpontban, igyekeztünk alaposan feltérképezni,
„lekottázni" a játékát. A legfontosabb, hogy jő, élvezetes mérkőzést vívjunk és a lányok emelt fővel jöhessenek le a parkettről. A
közönségnek látnia kell - bármilyen eredmény szülessen - , hogy
az együttes tagjai küzdenek,
„meghalnak a pályán", mindent
megtesznek azért, hogy méltóképpen képviselhessék Makót az
NB I-ben.
I.P.

Super8 grundfocitorna
Vasárnap, az újszegedi ligetben rendezik meg a Super8 grundfocitornát. A viadalra 4 + l - e s csapatok jelentkezését várják, a meccseket
jégkorongkapukra játsszák. A tornára Szokol Szilárdnál lehet nevezni
a 20/929-07-9l-es telefonszámon. A kupára az első hat csapat jelentkezését fogadják el.

Hétszáznál is többen a rövid távú tájfutó ob-n

Először Vásárhelyen
MUNKATÁRSUNKTÓL
Népes mezőny, hetvenöt klub
732 versenyzője indul szombaton Hódmezővásárhelyen a rövid
távú tájfutó országos bajnokságon. A mezőnyben tizenkét hazai sportoló is található, akik a
27 kategóriából főleg a 14-16
éveseknél indulnak. Az esemény
a városi strand-, gyógyfürdő és
sportuszodában veszi kezdetét
fél kilenc előtt az ünnepélyes

megnyitóval, majd a bemelegítés
után 9 órától kezdődnek a selejtezők, amelyek délig tartanak. A
futók a város különböző pontjain, így a Kertvároson, a Népkerten, Hódtón és a belvároson keresztül teljesítik a távokat. A délelőtti versenyek után 12 órától
az elsősorban mozgássérülteknek kifejlesztett trail-O ob-t rendezik. Aztán 15 órától következik a döntő, amelyben hatalmas
csatára van kilátás.

www.ikeszauto.hu

www.ikeszauto.hu
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A megbízható megoldás
megoldás

Q

Skoda márkakereskedés és szerviz • Volkswagen márkaszerviz
• Használt autó kereskedés

6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel.: 62/549-030

|

IKESZAutÓ

A megbízható megoldás

Műszaki |
vizsgabázis

Műszaki vizsgáztatás • Zöldkártya ügyintézés • Eredetiség vizsgálat

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 112. Tel.: 62/471-242 j |

Mitsubishi Space Star DID

2004 04 . kék. 5 a|tós, 1. tul.
39 375 km-rel, 2008 04-ig műszaki. Benzin, in|ektoros, t db légzsák,
szervokormány, kp -i Zár, riasztó,
fordulatszámm., Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás Irányár: i M á N F I

1999 06 évjárat, sötétzöld, ötajtós.
121 000 km-rel, 2007 06-ig érvényes műszakival. Extrák: benzines.
in|ektoros. központi zár, fordulatsz.
m., rádiós magnó, Magyarországon
vásáron, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás
Irányár m M f ,

.

2004.09. ezüstmetál, 5 ajtós. 1 tulajdonos, 85 000 km, 2007.12-ig
műsz. Extrák: dízel. ABS. klíma, 4 db
légzsák, szervokormány, immobiliser. kp.-i zár, el. ablak, el. tükör,
kődfényszóró, ülésfűtés, tolótető,
lordulatsz.m., rádiós magnó. CD,
alufelni, színezett üveg, hitellehetőség, beszámítás
Irányár: 2 sso OOOFt

Mercedes Bent 190 2.5D

Skoda Fabia ECO 1.21

Renault Mégane 1.4i Classic

1988. ezüstmetál. 4 ajtós,
2007.08-ig műsz. Extrák: dízel,
szervokormány, kp.-i zár, riasztó, el. ablak, rádiós magnó, faberakás. Irányár: 690000 Ft

2003. februári, tehér. ötajtós, 35143
km. 2007. februárig műszakival.
Extrák benzin, injektoros, 1 db légzsák. központi zár, riasztó, fordulatszámmérő. rádiós magnó, C0. Magyarországon vásárod, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás
Irányár: j agg OOO Ft

Skoda Fabia EC01.2Í
2005. 10..
metálszürke.
5 ajtós. 1 tul..
5000 km-rel.
2009 10 rq
müsz. Extrák,
lull bőr nélkül, dízel. ABS. klíma,
légzsák, aulornata. szervokormány,
inditásgátló. kp.-i zár. riasztó, el
ablak, tükör, kódfényszóró, üléslütés.
számítógép, fordulatsz.m.. CD. alufelni. színezett üveg. Mo -on vásáron,
szervizkönyves, uiszerü állapot, csere
érdekel, hitellehetőség, beszámítás.
Bemutatóautó. Plusz 350 000 Ft értékű telefonról vezérelhető állófűtés
1.5 M Ft kedvezménnyel
Irányár: 7 4 M a M R

2003. novemberi, sötétkék, ötaitós.
1 tulajdonostól. 36 229 km. 2007
novemberig érvényes műszakival
Extrák: benzin. in|ektoros. 1 db légzsák. központi zár, fordulatszámm.
rádiós magnó. CD Magyarországon
vásáron, szervizkonyves, hitellehe
tőség, beszámítás
Irányár: 1 4 i a l M n

1997. lehér, 4 ajtós, 160000 km-rel.
Benzin, injektoros, szervokormány,
kp.-i zár, riasztó, rádiós magnó.
Mo.-on vásárolt, hitellehetőség,
beszámítás, kormányról vezérelhető magnő. Irányár: sgoooo Ft

i3m

2004. 03.. fehér, 5 ajtós, 71 000
km. Extrák: benzin, injektoros, ABS,
klíma, 1 db légzsák, szervokormány,
ködfényszóró, fordulatsz m, rádiós
magnó, Mo.-on vásárolt, szervlzkönyves, újszerű állapot, hitellehetőség, beszámítás. Egyéb: tetőléc.
Irányár: , 290 000 Ft-uta

1 0 5 0 OOO F t

Opel Calibra 2.0i

la Fabia Praktik 1.212V tgk.

2003. 06.. fehér, 5 ajtós, 1 tul.,
46 000 km-rel, 2007. 06-ig műsz.
Extrák: benzin, injektoros, légzsák
1 db, szervokormány, fordulatsz.m„
rádiós magnó. Mo -on vásárolt,
szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Irányár:j 250 000 Ft

Skoda Felicia kombi 1.3LX

Irányár:

1996. 09.. fehér, 4 ajtós, 150 000
km-rel, 2008. 06-ig műsz. Extrák:
benzin, injektoros, rádiós magnó,
Mo -on vásárolt, hitellehetőség.
Benzin + géz üzem
Irányár: ^ ( j ^ f |

2001. évjárat, ezüstmetál, ötajtós. 102 000 kmrel. Extrák: benzines,
injektoros, szervokormány, központi zár,
riasztó, el. ablak, fordulatsz. m . rádiós magnó, vonóhorog, Magyarországon vásárolt, szervizkonyves, hitellehetőség, beszámítás.

2001 06. ezüstmetál, 4 ajtós,
1. tul , 56 000 km-rel, 2007. 06-ig
músz. Benzin, injektoros, 1 db légzsák, szervokormány, kp.-i zár, nasztó, fordulatszámm., rádiós magnó,
CD, Mo.-on vásárob. szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás
Irányár: m
,

2004, kék, 5 ajtós, 1. tul., 35 515
km-rel, 2008.08-ig műszaki. Benzin, injektoros, 1 db légzsák, szervokormány. ködfényszóró, fordulatszámm., rádiós magnó, CD, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: 1 $ 9 0 goo R

8 9 0 OOO F t

1999. szeptemberi, ezüstmetál. ötajtós, 117 171 km, 2007. aug.-ig érvényes műszaki. Extrák, benzin, Injektoros, központi zár, riasztó, el. ablak, ködtényszóró. fordulatsz.m, vonóhorog, alufelni, Magyarországon
vásáron, szervlzkönyws, újszerű állapot. hiteilehetőség, beszámítás.
Irányár n a a o o f l

www.ikeszauto.hu

1993.06, padhzsánlila metál, háromaitós. 183 400 km-rel, 2003 01.13ig műszakival. 2007 04-ig zöldkártyával. Extrák: benzines, injektoros,
ABS, légzsák 1 db. szervokormány,
központi zár, el. ablak, el. tükör, tűrhető tükör, el. tolótelő, fordulatsz.m.,
rádiós magnó, alufelni, színezed üveg,
hiteilehetőség Megkímélt, garázsban
tartott Igény esetén tuníngalkatrészek.
Irányár: agg oooFt

Skoda Felicia 1.3LX

Irányár:

2002. 08.. fehér, 5 ajtós, 1. tul.,
114 000 km-rel. 2008.08-ig rnüsz
Extrák, benzin, injektoros, légzsák
1 db, szervokormány, fordulafsz.m,
rádiós magnó, vonóhorog, Mo.-on
vásárob, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: ; i w í & o e t

1999. évjárat, fehér,
ötajtós; 1 tulajdonos,
39 000 km-rel. Extrák:
benzines, injektoros,
központi zár, el. tükör,
fordulatsz. m., rádiós
magnó, Magyarországon vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség,
beszámítás.

A hét egyedi ajánlata:
SkodaFabia Eco 1.2i
© Vételár 1.399.000 Ft

2003.08 havi
© Önerő: 10<Vo

© Törlesztőrészlet 16.160 Ft ©
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Az első Eb-selejtezőn:
vereség a görögöktől
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Válogatottunk bravúros győzelmet aratott Bosznia-Hercegovinában

Ismét él a magyar remény
LABDARÚGÁS

Európa-bajnoki selejtező, 1. forduló, női kosárlabda-mérkőzés. Zalaegerszeg, 800 néző. Vezette: Tacic (szerb), Lukes (cseh).
Magyarország: Iványi 6/6, Fürész 2, KÁROLYI 17/15, Cserny 13, Császár 9. Csere:
Kajdacsi 5, Fegyverneky 5, Papp 2, Újhelyi 5, Bujdosó, Horváth, Englert. Szövetségi
kapitány: Sterbenz Tamás.
A görögök pontszerzői: Malci 17, Kalencu 14, Kosztaki 12, Szarekgu 11, Stahtiari,
Kalcidu 6 - 6 , Limura 4.
Az eredmény alakulása, 1. perc: 0 - 2 , 4 . p.: 4 - 2 , 6 . p.: 5 - 6 , 8 . p.: 10-8,10. p.: 15-10,
12. p.: 17-17,14. p.: 2 3 - 1 9 , 2 3 - 2 4 , 1 7 . p.: 25-30,20. p- 30-34,23. p.: 35—41,25.
p. ; 4 2 - 4 5 , 2 8 . p.: 4 8 - 4 8 , 3 0 . p.: 4 9 - 5 6 , 3 2 . p.: 4 9 - 5 9 , 3 3 . p • 54-59,37. p.: 59-69.
Lejátszotta első Európa-bajnoki
selejtezőjét a magyar női kosárlabda-válogatott. Sterbenz
Tamás szövetségi kapitány keretében ott volt a Szeviép-Szeged két
kiválósága, Kajdacsi Judit és Fürész Emőke, utóbbira a kezdőben
számított a fiatal szakember.
Mindkét oldalon sok hibával,
„kosáraszállyal" kezdődött a találkozó, de a negyed végére sikerült ötpontos előnyre szert tennie
Iványiéknak. A mieink ebben az
etapban 75 százalékos hatékonysággal dobták a duplákat. A második tízperc rosszul kezdődött, a
kékek pillanatok alatt egyenlítettek (17-17), Károlyi erre triplával
válaszolt. Ezt követően a pontatlan dobások, az olykor ötlettelen
játék
megbosszulta
magát,
25-30. Lepattanó szerzésben sem
jeleskedtünk, és a térfélcsere előtt
a Malci vezérelte (12 pont 20 perc
alatt) helléneknél volt az előny.
Fordulás után a görögök növel-

ni tudták előnyüket, a magyar
együttes pedig kapaszkodott - sikerrel, 48-48. De ezután megint
a jól védekező, pontosabban támadó ellenfél következett. Az
utolsó negyedben sem akart javulni a helyzet, a 32. percre először lett közte tíz, 49-59. Károlyi
egy-egy duplával és triplával tartotta versenyben a csapatot, görög időkérés. A hajrá a sok hiba,
a pontatlan dobások miatt nem
lehetett sikeres, nyert Görögország: 64-70.
Sterbenz Tamás: - Nem hiszem, hogy a következő öt mérkőzésen még egyszer ilyen roszszul játszunk majd.
A csoport másik meccsén: Bulgária-Fehéroroszország 66-70.
A FÉRFIAK GYŐZTEK
Férfi Európa-bajnoki selejtező, 3.
forduló: Belgium-Magyarország
59-73.

Edzőmeccset játszik
a Szeviép-Szeged
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi szurkolók eddig csak edzéseken láthatták a Szeviép-Szeged
NB I A csoportos női kosárlabdacsapatát. Peresztegi Nagy Ákos irányításával már augusztus eleje óta készül az együttes az új bajnokságra. Eddig egy edzőmeccset játszottak a szegediek, Szolnokon azonban
64-47-re kikaptak. Holnap 16.30-tól azonban a Tisza-parti publikum is láthatja a lányokat.
Russaiék a bajnokság újoncát, a Kecskemétet látják vendégül. Érdekes lesz az összecsapás, hiszen a vendégek kispadján az egykori szeviépes tréner, Király Sándor ül. A héten napi két foglalkozás szerepelt a
programban, Donkó Orsolya másodedző jó hírekről számolt be, hiszen a csapatból mindenki egészséges.
A napokban azt írtuk, hogy a BSE nem játszik edzőmeccset a szegediekkel. Ez téves információ volt. Az biztos, hogy jövő héten pénteken Szegeden megmérkőzik egymással a két gárda. A két klub között
már évek óta kiváló a kapcsolat, így fel sem merült a fővárosiakban,
hogy nem jönnek Szegedre.
Az is eldőlt, hogy a Mészárosék két tornán vesznek részt. Előbb a
bonyhádi viadalon, majd a bajnokság előtt a a soproni Krasznaikupán
szerepelnek. Utóbbin már a három válogatott játékos, Fürész, Kajdacsi és Tomova is csatlakozik.

Tizedik verseny,
tizedik forduló
A szegedi Motor-Art SME szeptember 10-én (vasárnap) rendezi meg tizedik motokrosszversenyét, mely az idei amatőr
kupasorozat tizedik fordulója
lesz.
A technikai sportok kedvelői
már megszokhatták, és az év
elején előre beírhatták a naptárjukba, hogy szeptember elején
motokrosszversenyre
„kell
menni" a szegedi Öthalmi úti
pályára. Ebben az esztendőben
minden a tízes szám körül forog: a Farkas János elnök vezette
Motor-Art
SME
szeptember
10-én tizedik viadalát rendezi
meg, és ez egyben az amatőrök
kupasorozatának tizedik fordulója. A szervezők több mint száz
„porfelhőlovag"
részvételére
számítanak a 125 és 250
kcm-es kategóriában; hiszen a
bajnokság már a hajrájához érkezett, éppen ezért mindenkinek minden pontra szüksége lehet a minél jobb helyezés elérése érdekében.
A házigazda Motor-Art SME-t
a következő sportolók képviselik

majd a megmérettetésen: Márta
Ferenc, Nagy János, Jakobecz
Zoltán, Liszka Richárd, Talmajer
Gábor, Tasner Ferenc (mind 250
kcm), Dömösi Ferenc (125 kcm
szenior - 63 évével ő a mezőny
legidősebbje!), Zámbó
Mihály,
Balázs György, láger
Zoltán,
Csányi Attila, Lovászi Tibor,
Czeglédi Lajos, jakob Béla, Pekárik László (utóbbiak mind 125
kcm), és Borza Tibor (125 kcm
szenior). Kovács Zoltán és a
klubelnök fia, Farkas Márk sérülés miatt nem indulhat a versenyen.
A pálya vonalvezetése, nehézségi foka nem változott, vagyis
maradt a nagyon magas színvonalú, komoly felkészültséget
igénylő. A karbantartási munkálatokat az egyesület elvégezte. Az
edzések vasárnap 9-től 12 óráig
lesznek, míg a futamokra 13-tól
17 óráig kerül sor.
A Városőrség által biztosított
szokásos ingyenes buszjárat ezúttal is az érdeklődők rendelkezésére áll, a Szeged Plaza parkolójából indul 11, 12 és 13 órakor.
I.P.

A magyar labdarúgó-válogatott
javított: bravúros győzelmet
(3-1) aratott tegnap idegenben
Bosznia-Hercegovina ellen.
Az „előjelek" rosszak voltak,
U21-es válogatottunk 3-1-re kikapott (gólszerzők: Bazsenov 2,
Gyenyiszov, illetve Feczesin)
Moszkvában Oroszországtól, így
csoportjában a második helyen
végzett és nem jutott tovább.
Harcosan és „színesen" kezdtek
a mieink: a 10. percben Fehér kapott sárgát, Hrgovics buktatásáért. És a mieink előtt adódtak inkább lehetőségek. A 18. percben
Torghelle választott kecsegtető
helyzetben döbbenetes, érthetetlen megoldást, majd öt minutummal később Huszti mintegy 26
méterről, ballal hatalmas erővel
lőtt, a labda a bal felső saroknál a
léc és a kapufa találkozását találta
telibe. Pár centi hiányzott az áhított vezető találathoz. És az is
meglett! A 35. percben Spahics a
tizenhatoson belül elnyomta
Husztit, a megítélt büntetőt a sértett értékesítette, 0-1. Kisvártatva
a bosnyák védő megkapta második sárgáját, mehetett zuhanyozni. Tíz főre olvadtak a hazaiak,
akik elvesztették a fejüket, kisebb
verekedést provokáltak. Azért az
biggyesszük ide: a ciprusi bíró,
Kapitanisz nem volt szívbajos. A
szünet előtt Dárdai emelése alig
ment fölé. Sebaj!
Fantasztikusan kezdték a Bozsik-fiúk a második félidőt! A
48. percben az első magyar szöglet után a második magyar gól:
Tóth Balázs tekerte középre a
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Éger (balról) és Bolics küzd a labdáért, a párharcot és a meccset is a magyarok nyerték
labdát, amit a
Muslimovicsot
magáról az ötös vonalánál lerázó
Gera melléről a bal alsó sarokba
„gurított", 0-2! Szétestek a házigazdák. Két perc múlva Papac
utolsó emberként hatalmas luftott rúgott, az ott termő Dárdai
harcosan elvette tőle a labdát, betört a tizenhatoson belülre, és a
kimozduló Hasagics mellett a
kapu közepébe gurított, 0-3! Jól
focizott a csapat, de a bosnyákok
sem adták fel, 11 -est harcoltak
ki: Misimovics értékesítette a
megítélt büntetőt, 1-3. Aztán
Király védett hatalmasat, majd
Huszti hagyta ki a „meccslabdát". Alaposan felpörgött a parti.

kl

BOSZNIAHERCEGOVINA

az olasz Neumarkt Imperial
Life-t kétszer, aztán a szerbiai
Zentát, a Herendet, a Fradit, valamint az ausztriai Ritzingben
rendezett nemzetközi tornán
másodikok lettünk - sorolta az
eseményeket Karsai Ferenc, a
klub elnöke.
A Ferroép-Szeged számára magas a mérce: a szuperligás bajnoki elsőség megszerzése mellett
címvédő a Bajnokok Ligájában és
a Világkupában is. Ritka bravúr
volt megszerezni ezeket az aranyakat - ám borzasztó nehéz lesz
megvédeni őket.
- A hazai bajnokságban a Zalaegerszeg még keményebb ellenfelünk lesz, mint eddig volt. A
Kunfehértóval szintén számolni
kell. A nemzetközi porond pedig
bővül, hiszen visszatérhetnek a
német együttesek. A Bundesliga-első Zerbst például amióta ebben a formában összeállt, nem
kapott ki. Közel ötven meccsről
van szó... Érthető, miért dolgoztunk ilyen sokat és hosszú időn
át - magyarázta Karsai a szombati, Pápa elleni idegenbeli rajt
előtt.
A szegediek nemzetközi megítélésével mindenesetre nincs
gond: a legfontosabb események
eredményeit összegző legfrissebb
világranglistán az első tízben
öt(!) Ferroép-játékos található.
Fekete László az első, Kovács Gábor harmadik, Kakuk
Levente
hatodik, Kiss Norbert nyolcadik,
Karsai László pedig tizedik. A Ti-

A FERROÉP-SZEGEDI TE KERETE
Elnök: Karsai Ferenc
Edző: Kaszás Zoltán
Játékosok: Fekete László, Földesi Zsolt, Kakuk Levente,
Karsai László, Kecskés Miklós, Kiss Norbert,
Kovács Gábor, Zapletán Zsombor
Érkezett: Kecskés Miklós
Távozott: Bódi Tibor (Kunfehértó)

MTl-fotó

MAGYARORSZÁG

Európa-bajnoki selejtező, labdarúgó-mérkőzés. Zenica, 24 ezer néző. Vezette.- Kapitanisz (ciprusi).
Bosznia-Hercegovina: Hasagics - Kerkez, Spahics, Papac, Musics (Muslimovics, 46.)
- Bolics, Bajramovics, Bartolovics (Trvunovics, 64.), Misimovics - Hrgovics (Beslija,
73 ), Barbarez. Szövetségi kapitány: Blaz Sliskovics.
Magyarország: Király - Fehér Cs. (Kiss Z., 83.), Éger, Vanczák, Lőw (Juhász, 65.)—Tóth B.,
Dárdai, Molnár B. - Huszti, Gera, Torghelle (Kabát, 92.) Szövetségi kapitány: Bozsik Péter.
Gólszerzők: Misimovics (63,11-esből), ill. Huszti (36., 11-esből), Gera (48.), Dárdai (50.)
Kiállítva: Spahics (38.)
A hajrában Torghelle is betalálhatott volna, nem sikerült megérdemelte volna. Maradt a
3-1, ide. Bravúros győzelem!

Profi szellemben edzenek
Héthetes felkészüléssel a háta
mögött várja a szuperliga rajtját
a Ferroép-Szegedi TE férfi tekecsapata. A csapat még július közepén vágott neki a munkának,
amely egy igazi profi klubhoz
méltó módon zajlott le. Szerepelt
edzőtábor (Kunfehértó) a programban, a játékosok pedig nemcsak ott, hanem az újszegedi teke- és bowlingcentrumban is
szinte mindennap edzettek, heti
kétszer gyúrattak, illetve valamilyen más mozgásformával, például úszással, futással, vagy labdarúgással tették változatossá az
edzéseket. A Ferroép-Szegednél
régen elfelejtették a kocsmasport
elnevezést. Ugyanis az egyesületnél nem erről szól már a teke.
- Úgy gondolom, az eddig megszokottakkal ellentétben kellett
az az egy hét plusz, amivel hamarabb kezdtük a felkészülést.
Szerintem jól sikerült az alapozás, és ezt még annak ellenére is
mondom, hogy a nemzetközi
összecsapásokat sorra elmaradtak. A horvát Eszékkel négyszer
találkoztunk volna, de a szlovák
Podbrezova is elállt az összecsapástól. Ennek ellenére is öt edzőmeccsen vagyunk túl, megvertük
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A világranglista első tíz férfi tekése között öt ferroépes található

Héthetes
felkészülés
után
szombaton Pápán megkezdi
bajnoki szereplését a Ferroép-Szeged férfi tekecsapata. A
legfrissebb világranglista első
tíz helyezettje között az együttesből öten találhatóak.
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EZT A HELYEZÉST V Á R J A
A D M ÉS A D V :
FERROÉP-SZEGED! TE:

Mi mást várhatnánk egy
Bajnokok Ligája- és
Világkupa-győztes
V B
csapattól, mint hogy ^ ^ J v
megint megszerezze ^ ^ ^ ^
a Szuperliga-elsőséget. Sorrendben
a hatodikat, összesítésben a
hetediket. Ebben komoly ellenfelei
lesznek: erős a Zalaegerszeg,
valamint az újonc Kunfehértó is
ott lehet a dobogón.

A C csoport további eredményei: Norvégia-Moldova 2-0,
Törökország-Málta 2-0.
IMRE PÉTER

Eb-futam
a Tiszán
Júliusban a motorcsónak Form a - 2 5 0 és a Forma-1000 Európa-bajnokság
nyitófutamát
rendezték volna Szegeden, de a
Tisza magas vízállása miatt elmaradt. Most azonban szeptember 23-án és 24-én a befejező f u t a m o t rendezi a Feil
János elnök által vezetett Magyar Motorcsónak-szövetség.

- Nem csupán a bosszúság, hanem komoly anyagi ráfizetéssel
is járt az, hogy az előzetes jóslásokkal ellentétben mégsem vonult le a megáradt Tisza július
elejére, amikorra meghirdettük a
sza-parti klub játékosai közül motorcsónak Eb-futamot két
Kiss Norbert szerepelt a legtöbb, géposztályban: a Forma-250-ben
szám szerint nyolc pontgyűjtő és 500-ban - kezdte a sajtótájéviadalon 2004 októbere és 2006 koztatóját Feil János, a Magyar
áprilisa között: ezek közé tarto- Motorcsónak-szövetség elnöke,
zott a Bajnokok Ligája vajdahu- aki egyben a szegedi verseny atynyadi (2006) és eszéki (2005) fi- ja és szorgalmazója. Az ismert
náléja és elődöntője, a nagysárosi sokszoros magyar bajnok ver(2005) és az eppelheimi (2004) senyző elárulta, hogy három hóVilágkupa-döntő, az eszéki csa- nappal ezelőtt éppen a nyitó forpatvilágbajnokság, valamint há- dulót rendezhették volna meg,
rom egyéni világranglistaverseny most azonban a záró összecsaSzegeden (2006), Kramsachban pásnak lesznek a házigazdái.
(2006) és Szkopjéban (2005).
- Itt Szegeden nem csupán a
A szegediektől fél Európa, sőt a negyedik forduló helyezettjei vevilág. Lesz tehát feladatuk bőven szik majd át a díjakat, hanem itt
az idei versenyszezonban is.
hirdetetik ki a végső sorrendet is.
Az érdeklődők - bizonyára naM Á B I JÓZSEF
gyon sokan lesznek - megtapsolhatják a két kategória EuróRANGLISTAPONTOK
pa-bajnokát - árulta el a sportveJUJ A világranglista első tíz helyezett- zető, aki egyben a Szegedi Főnix
je: 1. Fekete László (Ferroép-Sze- MSE elnöke is, s mint ilyen miged) 68 pont/6 verseny, 2. Farkas nőségben együtt izgul a többi
Sándor (Zalaegerszeg) 67/3,3. Ko- szegedi motorcsónak-baráttal a
vács Gábor 62,57/7, 4. Torsten 250-es kategóriában induló, s
Reiser (Zerbst, német) 59/4,5. Ra- még dobogós helyért küzdő Bodoslav Foltin (Podbrezova, szlo- dor Péterért. A szegedi motorcsóvák) 58,38/8, 6. Kakuk Levente nakos jelenleg a svéd testvérpár,
(Ferroép-Szeged) 58,14/7, 7. Dickforsék mögött a harmadik
Claudiu Boanta (Zalaegerszeg, ro- helyen áll, azonban van még két
mán) 57,6/5, 8. Kiss Norbert (Fer- forduló, s nagyon szoros a pontroép-Szeged) 57,38/8, 9. Josef verseny állása: a második helytől
Pesta (Podbrezova, szlovák) a tizedikig minimális a különb57,25/4,10. Karsai László (Ferro- ség.
ép-Szeged) 54,29/7.
S. J.

• H I R D E T É S "
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Albérletet kínál
• SZEGED, Kálmány Lajos
utcában 1 szobás lakás berendezve kiadó 06-30/3385089. 62/214-264. (54993871)

NONSTOP

• HÉTI 20 órás házvezetőnői állásra, további takarítási
lehetőségekkel,
fényképes
kézírással
jelentkezzen
•Megbízható
054994022
jeligére ' a
Sajtóházba.

Nyílászáró-gyártásban
gyakorlattal rendelkező
munkavállalót keresünk

MŰHELYVEZETŐ
munkakörbe.
Önéletrajzát szeptember 15-ig
„Corfiota" jeligére
a DM ügyfélszolgálatára várjuk.

• 7 , 3 tonnás tehergépkocsira nemzetközi jogosítván)
nyal rendelkező gépkocsivezetőt keresünk
Esetleg
24 tonnás autóra váltósként
1s.
Érd.:
30/9380-031
(54994254)

• A L F A Ipari Zrt. megváltoztott
munkaképességű
munkavállalókat keres csomagolási munkára
Érdeklődni 8-13-ig Tel.: 426168. (54994426)

• A L F Ö L D S Z E G E D Kft
szakképzett,
megbízható,
precíz, erkölcsi bizonyítván)
nyal és targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkező kereskedelmi raktárost keres
felvételre
Jelentkezésüket
írásban várjuk az alábbi elmen: 6728 Szeged. Kereskedő köz 4. (54994302)
• B A L A S T Y A I munkahelyre
szakácsot és hentest keresünk
Tel.:
30/219-1566.
(54994239)

• B E L V Á R O S I étterembe,
gyakorlottal rendelkező szakácsot felveszünk Tel.: 30/
978-6384. (54994281)
• B I Z T O N S Á G I őrt k e r e sünk
szegedi,
csongrádi
üzletbe, fő- és mellékállásba, 70/311-3901. (54994276)
• 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)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
Plus Élelmiszer Diszkontba
biztonsági
őröket
felveszünk.
Tel.:
06-30/3394343, 9-16-ig. (54994063)
• I N G A T L A N I R O D A azonnali kezdéssel felvesz munkatársakat,
átképzéssel!
Tel.: 1/210-4673. (54792347)
• J Ó L képzett kőműveseket, brigádokat, jogosítván)
nyal rendelkező segéderőket felveszek. Fizetés megállapodás szerint.
06-20/
467-37-17. (54994095)
• K A Á L I Intézel keres nővér-recepciós állásba szakképzett ápolónőt egy műszakos munkarendbe. Nőgyógyászati tapasztalat és
angolnyelv-tudás előny. Érdeklődni: hétköznap 8.0016.00-ig 423-623 telefonon.
(54893753)

• MELEGKONYHÁS szegedi étterem keres szakképzett felszolgálót. Lehet pályakezdő is Érdeklődni az
üzletvezetőnél: 06-30/6196352. (54994044)
• M I N Ő S Í T E T T hegesztőt,
technológiai csőszerelőt keres a Petrolszerviz Kft. 6701
Szeged. PL: 788. Érd.: Rabi
Jánosné
62/888-722.
(54893219)

• N E M Z E T K Ö Z I szállítmányozó cég keres fuvarszervezőt németnyelv-tudással
Fényképes
önéletrajzokat
várjuk: szirblkkati@invitel.hu
címre. (54994229)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

Magánház

Apróbörze

(54994022)

Állást kínál

TELEFONOS
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• MINDSZENTEN öreg
családi ház eladó. 63/313795, 62/227-703 (54691059)
• SZEGED SZENTMIHÁ
LYI, többgenerációs családi
ház (6 szoba, 2 fürdó, 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.

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
• R A K T Á R O S munkatársat
keres a Szilánk. Elvárások:
középfokú végzettség, többéves raktárkezelési gyakorlat, számítógépes ismeretek.
Önéletrajzokat levélben várjuk: Szilánk Zrt. 6724 Szeged, Pulz U. 46. (54994458)
• R E D Ö N Y S Z E R E L Ö T felveszek szegedi munkahelyre jó kereseti lehetőséggel.
Tel
06-30/9457-201.
(54893342)

• SZEGEDI élelmiszer-ipari
kisüzembe keresünk üzemvezetői adminisztratív és értékesítési feladatok ellátására Alapfokú számítógépes
ismeret és B kat jogosítvány szükséges. Érdeklődni
lehet: 30/9382-868. (54993933)
• TAKARMÁNYBOLTBA
napi hét-nyolc órára kisegítő férfi munkatársat keresek.
06-30/253-8049. (54993928)
• ÉLETMÓD-TANÁCSADÁSHOZ munkatársat keresek. Tel.: 70/273-99-51, 70/
2-497-662. (54589836)
• É P Í T Ő I P A R I kft hosszú
távra felvesz kőműveseket,
segédmunkásokat, brigádot.
Fizetés megegyezés szerint.
Érd.: 62/424-747. (54994453)

• NYUGAT EURÓPAI munkalehetőségek teljes lebonyolítással
"(Vendéglátás,
mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás Építőipar, szerelőipar. műhelymunkák, segédmunkák stb.) is! Érd.:
06-30/919-0640
telefonon.
www.eujobinfo.com. (54893650)
• P I Z Z É R I Á B A gyakorlattal
rendelkező pizzasütöt azonnali
kezdéssel
felveszek
Tel.: 20/940-7140. (54994403)

E

Egyéb
• D A E W O O l.anos 1.6 SX,
1999, 1.090.000 Ft. Hitelre
is. Alfa Autóház Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u.
149.
Tel.:
62/246-568.
• D A E W O O R a c e r , 1995.
3 8 0 0 0 0 Ft. Alfa Autóház
Kft.
Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149. Tel.:
62/246-568. (54893684)
• L A D A S a m a r a 1990-es,
120.000 Ft-ért eladó. Alfa
Autóház 2 Plusz Kft. Hmv.hely, Szántó K. J. u. 149/A.
Tel.: 62/246-568. (54893683)
• OPEL Vectra 1 6 benzines, 1995-ös 690 000 Ft-ért
hitelre is eladó. Alfa Autóház 2 Plusz Kft Hódmezővásárhely, Szántó K J. u.
149/A
Tel.:
62/246-568.
(54893685)

• SEAT Ibiza 1.2, 1993-as,
380.000 Ft. Hitelre is eladó
Alfa Autóház Kft. Hmv -hely,
Szántó K. J. u. 149. TeL:
62/246-568. (54893689)

Gazdit keres

• ELADÓ 1300 db, tőzegkultúrás termesztéshez való
műanyag vödör a hozzá
való csepegetőrendszerrel.
30/2517-199 (54994118)
• ELEMES polcok adásvétele. Tel : 30/455-64-32.

(54893678)

• PULI kiskutyák eladók (8
hetes,
fekete
kislányok).
Érd.: 30/294-7746. (54994007)

Gépjárművezető-képzés

• J U T A L O M ellenében segítsen megtalálni kutyusom:
fehér westie szuka, orvosi
kezelés alatt áll. Szeptember 4-én, kora délután tűnt
el Honvéd tér környékéről.
06-30/938-5515,
62/315932. (54994440)

(54994473)

Elveszett

Garázs

1612. (54994168)

AUTÓBONTÓ

Mezőgazd. szolg.
NATURALPAR KFT.
Tiszaalpár, Kútai sorúi.
Értesítjük a termelőkéi, hogy
A FŰSZERPAPRIKA
BÉRFELDOLGOZÁST
szept. I l - é n m e g k e z d j ü k .

8,5 + 2 M Ft. (54893644)

h.-p.: 7-16 óra közótl
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Oktatást vállal
FŐISKOLÁT, EGYETEMET VÉGZETTEK, FIGYELEM!

Egyéb

Üzleti ismeretek alapjai

CSALADI
RENDEZVÉNYEKRE I
KERTI PARTIHOZ
FRISS MAGYAR PONTY
vásárolható

Gépjárművek forgalomból lörténó' végleges kivonása!

a BGF Pénzügyi é s Számviteli Főiskola
megújított másoddiplomás képzésein, Szegeden:
• Közgazdász szakmérnök
• Gazdálkodási m e n e d z s m e n t
• Pénzügy, a d ó , illeték, vám
Európai uniós projekttervezés é s finanszírozás
• Könyvvizsgálói asszisztens
• Számviteli asszisztens
Kérje részletes

-os áron,

62/541-277

pénteken, 8 - 1 6 óra, szombaton 8 - 1 4 óra között.

62/461-687
672* Szeged, Kollégiumi úf X.
Web:
|
Nyitva tartás:
vvwvv.roneHautokft.hu
hétfő-péntek: S— 17 óráig
K-niail:
szombat: S— 12 óráig
roncsautokfl@roncsautokft.hu

• S Ó L Y O M utcában 1+2
szobás, I. emeleti lakás +
garázs eladó.
Érdeklődni:
06-30-925-9090.
Irányár:

Bejelentkezés időpont-cgyeztelés_

a Szeged-Fehértói Halgazdaságban

Bontott alkatrészek értékesítése

• INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ OKJ-s
képzés indul
szeptember
22-én
Szegeden.
Tananyaggal,
részletfizetéssel
74 000 Ft. Kapós Kft. 20/
375-9079. (54892977)

Folytatás a 19. oldalon!

(54792592)

Roncs Autó K f t

• GYÓGYMASSZÖR OKJ-s
képzés indul
szeptember
22-én Szegeden. Jegyzetekkel,
részletfizetéssel
190.000 Ft. Kapós Kft. 30/
323-2920. (54892957)

Haszonállat
• M A G Y A R tarka. 4 hónapos üsző eladó. 06-30/857-

SieRtkironsig léi i. 63/570-325

i.namw

a 76/424-854 es lelefonon §

• BOLDOGASSZONY 59., új
társasházban utcai garázs
eladó
20/9460-083

Hiioi itsmvím csonsrLdon;
T.wiaf.m Cs«,,rá4

• VÍZSZINTES tengelyű
szárzúzók 2,4, 2,7, 3, 4.6 m
munkaszélességben
a
gyártótól! Tel.: 20/9360-125.

9 9 1 . (54590242)

(54994188)

• CSILLAG Kft. Autósiskola
ŐSZI A K C I Ó J A . Személygépkocsi-vezetői
tandíj
69.900 Ft-tól, és ebből is
30% visszaigényelhető, Igy
a tandíj adókedvezménnyel
4 8 . 9 3 0 11. Az akciós ár 28
elméleti és 29 gyakorlati
órát
tartalmaz.
Szeged,
Londoni krt. 10. Tel.: 62/
426-433, 30/383-7889. AL1170, nyt.sz.: 06-0160-05.

(51453048)

Mezőgazd. gép

• D Í S Z N Ö V É N Y E K , Szeged-Kecskéstelep, Gera S.
18. Nyitva: h.-szo. 62/427-

A helyszínen

tisztítást,
filézést
vállalunk.
Érd.: 62/461-444,
vagy a 62/469-107 telefonon.

szakirányokon.
tájékoztatónkat
a

'(MttttrvuÁ
Székesfehérvár, Móri ül 16.
o k é T T T : * T e l : 22/501-665 nm.: 9-15 óráig
Farkas Zsuzsa Tel.: 06/20-9770-237, 06/62-249-271
www.mlnerva90.hu • Részletfizetés!
V A L A S S Z A A MINŐSEGET!

IKV ZRT,

IKV ZRT.

IKV ZRT.

INŐM1ANK»/HÖ Él
V M V O S i a / D Á I HODÓ ZRT.

I M C A I U N H { 2 I I Ő ÉJ
VACWMCAIDÁLHODÓ ZRT.

I N L M I A V K U H Ő ÉJ
VACMÉNCAZDÁLHODÓ ZRT.

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

a SZEGED, DEÁK FERENC u. 28-30.

a S Z E G E D , F O N Ó G Y Á R I ÚT 24. sz.

szám alatti irodaházában,

alatti TELEPHELYÉN

414 m2 alapterületen, földszinten

667 m 2 -es, valamint

és galéria szinten elhelyezkedő

623 m 2 -es RAKTÁRHELYISÉG

IRODAHELYISÉGEK, valamint pince

(utóbbi üzletté átminősíthető!)
licit útján történő BÉRBEADÁSÁRA.

szinten elhelyezkedő
RAKTÁRHELYISÉGEK
licit útján történő BÉRBEADÁSÁRA.
Az irodaház a város központjában található,
könnyen megközelíthető, az épület körüli
parkolás lehetősége biztosított.
Az irodahelyiségek mellett szociális helyiségek
használatát is biztosítjuk.

Induló bérleti díj:
1500 Ft/m7hó + áfa (a bérleti díj összege
a rezsi költségét nem tartalmazza)

A pályázatok benyújtási határideje:
2006. szeptember 22. napja
További

részletes

62/472-672/167-es

információ:
mellék

A telephely zárt, őrzött, autópályáról könnyen
megközelíthető, kitűnő lehetőség nyílik parkolásra és rakodásra. A helyiségek mellett igény
szerint irodahelyiségek használatát is biztosítjuk.

Induló bérleti díj:
2

667 m -es raktár esetében: 550 Ft/m2/hó + áfa
623 m2-es raktár esetében: 650 Ft/m2/hó + áfa
(a bérleti díj összege a rezsi költségét
nem tartalmazza)

A pályázatok benyújtási határideje:
2006. szeptember 22. napja
További

részletes

62/472-672/167-es

információ:
mellék

szervezőktől:

PÁLYÁZATOT HIRDET
a SZEGED, KELEMEN u. 4.
szám alatti
ÜZLETHELYISÉG
BÉRLETI JOGÁNAK
LICIT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.
Az üzlethelyiség 73 m 2 alapterületű,

szerkezetkész állapotú,
felújított épület pince szintjén helyezkedik el,
a Belváros üzleti központjában.

Pályázati alapár:
bruttó 5 0 0 0

0 0 0

Ft.

A pályázatok benyújtási határideje:
2006. szeptember 22. napja
További részletes információ:
62/472-672/167-es mellék
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Szakképzés

«

Tanfolyam

• FODRASZTANFOLYAM
indul a MIOK-nál. Tel.: 62/
425-596. Tsz.: 01-0318-04
(54893676)

a/Ím »
V Win. J |

INGYENES
számítógép-kezelő
(-használó)

• GUMIABRONCS-JAVÍTÓ
és
kerékkiegyensúlyozó
tanfolyam indul a MIOK-nál.
Tel.: 62/425-596. Tsz.: 010318-04. (54893675)

s

A VIK KÖZÉPISKOLA
SZEGEDI
TAGOZATA

tanfolyam
a Gábor

Dénes

Gimnáziumban

ss

érettségit adó,
2 éves
esti tagozatos

az S Z M M
3

• GYÓGYMASSZÖR tanfolyam indul a MIOK-nál. Tel.:
62/425-596. Tsz.: 01-03180 4 . (54693674)

támogatásával,
2006. szeptemberi
indulással.
Érdeklődne 3 0 / 6 0 6 - 2 1 7 5
telefonon.

képzést indít

|

• duguláselhárítás
garanciával,
mindennap.
Erdekggni: 06-30/9457-577,
>-62Íéé8-999, Szász Péter.
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114. Szeged. (54690633) '
• IRHA , BÖR-, 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)

Jelentkezés,

-TÁRSASHÁZKEZELŐ
-INGATLANKÖZVETÍTŐ
-LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ
-PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
ÜGYINTÉZŐ
-SZEMÉLYÜGYI ÜGYINTÉZŐ

• ANGOL kezdő, haladó
nyelvoktatás, 30/3380-783.

- SZEMÉLYÜGYI
GAZDÁLKODÓ

(54693658)

-MARKETING-ÉS

_

REKLÁMÜGYINTÉZŐ

|

o - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI g
BELSŐ AUDIT0R
-MUNKAVÉDELMI

I
?

TECHNIKUS
-KÖZBESZERZÉSI

I

-MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
-ADÓTANÁCSADÓ
-OKLEVELES NEMZETKÖZI
ADÓSZAKÉRTŐ
Részletfizetés, a d ó k e d v e z m é n y !

C S O N G R Á D MEGYEI

• MŰKÖVES, kőművesmunkálatokat vállalunk, 621
266-826,
70/235-1931

KÉPZÉSI KÖZPONT
Tel: 62/420-652,481060
www.perfekt.hu

(54893530)

• REDŐNYÖK, reluxák,
szalagfüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel 06-62/640603;
06-30/9457-201.
(54792349)

• SZILÁNK* 6 2 / 4 2 5 - 5 5 5 .
Üvegezés, képkeretezés.

szeged@perlekt.hu

• 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)
• KÉZ LÁBÁPOLÓ, műkörömépítő OKJ-s tanfolyam
szeptemberben. Tel.: 06-30/
376-17-02. (54693657)
• KÉZÁPOLÓ MÜKÖRÖMÉPÍTÖ nemzetközi EU-diplomát
adó
szakképzés
(49.000 Ft/fő) szeptemberi
kezdéssel,
a
Creative
Nagyker oktatási központjában. Profin csak profitól!
Tanfolyamvezető: Nyolcasné
Tóth Brigitta (okleveles felnőttoktató). Tel.: 30/370-2248. (54893763)

• MASSZŐR (frissítő) tanfolyam szeptemberben, 30/
3380-783. (54893653)

Szege*. Méteyu. 6/B p e r f e k t
• A K C I Ó S nyelvtanfolyamok! Bábel Nyelvstúdíó.Szeged. Szilágyi u. 2.62/437-522.
www.babel-szeged.hu

• HARMÓNIA lakóparkban
30 m'-es, szerkezetkész lakás eladó. 20/9460-083.
(54792590)

• NÉMET OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/
210-4904. (54791990)
• ÖSZ utca 25. alatt induló
társasházban lakások leköthetők. 06-20/9460-083.
(54893505)

1994. 12. havi forgalomba
helyezés, benzines, fehér, 69
LE, 148 000 km, rádiós
magnó, belülről állitható tükör,
vonóhorog. Ár:

ÁR

1 6 5 0 OOO

Ft

Peugeot 307 SW 2.0HDI

• AKAC
eladó.

és hulladék tűzifa
06-30/9468-612.

(54994436)

• TŰZIFA megrendelhető
szállítással.
30/452-4211.
(54994243)

Üzlethelyiség
• S Z E G E D E N , az Etelka
soron üzlet eladó vagy bérbe adó. 06-30/9452-527.
(54994081)

• SZENTES belvárosában
136 nm-es üzlet + 126 nmes pince bérleti joga eladó.
Telefon:
06-30/9452-527.
(54994076)

7 személyes!
ezüstmetál,
77
km.
cm', dízel,
108 LE. digit. klíma,
ABS. ASR, ESP, multikormány, alufelni,
elektromos
ablakemelők,
elektromosan áHítható

Ár:

Á r : 3 6 9 0 OOO F t
Hitelre is, 10% önerőtől!
Skoda Fabia 1.2 l 2 V C l a s s i c |

2005. 03. havi, 50 000 km-t futott, tehér, szervokormány, indításgátló. állítható magasságú
vezetőülés, állítható kormány,
belülről állítható kormány. 4
hangszórós előkészítés.
Ár: 1 830 000 Ft
Akár 0 % önerőtől elvihető!

Ford Fiesta 1.3 Fresh

1996, 06. havi, 1780 cm1, ezüstszínű. automata váltó, centrálzár.
elektromos ablak, elektromos tükör,
immobiliser, manuális klíma, plüsskárplt, szervizkönyv, szervokormány, színezett üveg. törzskönyv,
vezetőoldali légzsák, állítható kormány. Ár:

2005 11. hó. 5099 km-t futott, szervokormány, indításgátló, távirányítású központi zár. első elektromos
ablakemelők, klíma, állítható magasságú vezetőülés, állítható kormány.
Ár: z 456 000 Ft
0%-tól hitelre is elvihető!

fl

Hyundai TB-Get

2003. évi. világosszürke, szervokormány. klíma, osztottan dönthető
hátsó ülés. hátsó ablaktörlő,
inditásgátló. kevés kilométerrel,
vezetőoldali légzsák, megkímélt állapotban eladó.
Ár: 1 ;s ..00 Ft. Hitelre is!

Weltauto
Használt

autók

új

www.weltauto.hu

világa/*****

9 9 0

F á j d a l o m t ó l m e g t ö r t szívvel t u d a t j u k , h o g y a s z e r e t e t t Édesapa, N a g y a p a ,
DR. M U R K A ISTVÁN
életének 67. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
s z e p t e m b e r 12-én, 13 ó r a k o r lesz
a Belvárosi t e m e t ő r a v a t a l o z ó j á b a n . K é r j ü k , k e g y e l e t ü k e t 1 szál
virággal r ó j á k le.
54994066 G y á s z o l ó fiai é s u n o k á i

Fájó szívvel t u d a t j u k , h o g y drága
jó É d e s a n y á n k , N a g y m a m a é s
Dédike,
ÖZV KOLLÁR
ISTVÁNNÉ
életének 83. évében elhunyt.
T e m e t é s e 2 0 0 6 . s z e p t e m b e r 11én, 11 ó r a k o r lesz a szegedi Belvárosi temetőben.
Gyászoló gyermekei
054693356
és családjaik

fl

Skoda Fabia

Á r

Mély f á j d a l o m m a l t u d a t j u k , hogy
a drága jó É d e s a n y a , N a g y m a m a , D é d m a m a , Anyós, Testvér é s
rokon,
ÖZV

TÓTH ILONA
79 éves korában elhunyt. Temetése s z e p t e m b e r 11-én, 14 ó r a k o r
lesz a T á p é i t e m e t ő b e n . G y á s z m i s e a z n a p reggel 7 . 4 5 ó r a k o r
lesz a t á p é i t e m p l o m b a n .
G y á s z o l ó Biacsi
54994361
és D ö m e család

1.2

2 1 9 0 OOO

* * * * *

Köszönetet m o n d u n k mindazoknak a rokonoknak, szomszéd o k n a k é s jó i s m e r ő s ö k n e k , a k i k
szeretett halottunk,
FISCHER ISTVÁN
t e m e t é s é n m e g j e l e n t e k , részvétükkel, virágaikkal f á j d a l m u n k a t
e n y h í t e n i igyekeztek.
Gyászoló család,
6*69160?
Sándorfalva

Köszönetet m o n d u n k mindaz o k n a k , a k i k drága s z e r e t t ü n k e t ,
BOZÓKI GYULÁNÉT
utolsó útjára elkísérték.
64993093
G y á s z o l ó család

Classic

FARKAS

Weltauto
garancia"

0

0

2005.03., metálbordó, 9150
km, belülről áll. külső tükrök, dönthető hátsó ülés.
tordulatszámm., fényszórómagasság-állítás, hátsó
ablaktörlő, indításgátló,
magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány,
multifunkciós kijelző, rádióelőkészítés, szervokormány,
színezett üvegek, vezetőoldali
légzsák, vonóhorog, áll.
magasságú vezetőülés.

A r I

GALLI IMRE
t e m e t é s é n m e g j e l e n t e k , sírjára k o s z o r ú t , v i r á g o t h e l y e z t e k ,
részvétükkel fájdalmunkon
e n y h í t e n i igyekeztek.
Gyászoló család

SZENTES
MAK0

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

F?

f

F á j ó szívvel t u d a t j u k ,
hogy drága s z e r e t t ü n k ,
M O L N Á R LÍDIA
óvónő,
S z e n t e s , S o m o g y i B. u . 5 0 .
s z á m alatti lakos 8 4 éves koráb a n e l h u n y t . T e m e t é s e szept e m b e r 9 - é n , s z o m b a t o n , 11
ó r a k o r lesz a z A l s ó r e f o r m á tus temetőben.

Mély f á j d a l o m m a l tudatjuk,
hogy szerettünk,
KOCSIS

IMRÉNÉ

SIKET ROZÁLIA
7 6 é v e s k o r á b a n e l h u n y t . Tem e t é s e s z e p t e m b e r 8 - á n , 16
ó r a k o r lesz a m a k ó i Ú j v á r o s i
református temetőben.
G y á s z o l ó család

Be

kedvező árú gépkocsik

1 3 0 OOO

iitsubishi S p a c e Runner 1

1996-os, zöld metál, 117
236 km. 1834 cm3 benzines,
szervokormány, elektromos
ablakemelők, 2 légzsák,
könyöktámasz, stb.
ÁH 950 080 F

Gyászoló családja

Ú

hazavihetők hiteles vásárlás

Ft

2005. októberi, metálfekete,
640!!! km-t futott, szervokormány, ABS, klíma, dupla légzsák,
vonóhorog, indításgátló, gyári
CD-s rádió, kitűnő állapotban,
gyári garanciával.
Ar:
0%-tól elvihető!

2005. 03.. 13996 km,
mentazöld metál, belülről
áll. külső tükrök, dönthető
hátsó ülés, fordulatszámm., fényszórómagasságállitás, hátsó ablaktörlő,
hátsó fejtámlák, inditásgátló, ködféhyszóró, kp.-i
zár, magasságban és/vagy
tengelyirányban áll. kormány, multifunkciós kijelző,
szervokormány, tetőléc,
vezetőoldali légzsák, áll.
magasságú vezetőülés.

H á l á s szívvel m o n d u n k köszönetet m i n d a z o k n a k , a l a k drága
szerettünk,

GYÖRGYNÉ

Suzuki Ignis AC Limited

fl

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

TÓTH ESZTER
87. évében elhunyt. Temetése
s z e p t e m b e r 11-én, 13-kor lesz a
Belvárosi t e m e t ő b e n .
54994396
Gyászoló családja

Renault Twingo

12V kombi Classic

Ft

i

00

OLLÉ ISTVÁN,
Hódmezővásárhely, V i d á m u. 10.
s z á m alatti, volt p i t v a r o s i lakos
7 7 éves k o r á b a n e l h u n y t . T e m e t é s e s z e p t e m b e r 8 - á n , fél 11 órak o r lesz a Vásárhelyi r ó m a i katolikus temetőben.
5499442.)
Gyászoló család

M é l y f á j d a l o m m a l t u d a t j u k , hogy
a szeretett Édesanya és nagymama,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

1.2 12V

Ft

BIACSI

GYÖRGYNÉ

Finanszírozásból visszaadott,

OOO

0

F á j ó szívvel t u d a t j u k , h o g y a szer e t e t t férj, é d e s a p a , a p ó s , nagypapa, dédnagypapa, testvér és
rokon,

Készpénzes
felvásárlás
a
Tárkány Autóházban
a legjobb árakon!

2003.11.,
358
2000

és fűthető külső tükrök,
elektromos mozgatású
panorámatető.
6 légzsák, rádiós
CD stb

19
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Használt autóink m á r O Ft önerővel

Skoda Fabia

Peugeot 306 XT

S

Tüzelőanyag

1.3

2003.07., 50 926 km-t futott,
piros szinű, belülről állítható
külső tükrök, dönthetö hátsó
ülés, tordulatszámm., fényszórómagasság-állitás. hátsó
ablaktörlő, hátsó fejtámlák,
inditásgátló, ködfényszóró,
magasságban és/vagy tengelyirányban áll. kormány,
rádió-előkészítés 4 hangszóval,
szervokormány,
vezetőoldali légzsák, áll.
magasságú vezetőülés. Hitelre is elvihető!

E

GYÁSZHÍR

HIRDETÉSFELVÉTEL SZENTESEN:
Városi szerkesztőség: Kossuth u. 8.
Tel./ fez: 6 3 / 3 1 4 - 8 3 8 .

Ford Fiesta Ambiente

T

GYÁSZHÍR

Weltauto, a biztos partner
Ford Escort 1.3 CL

E

Gyászközlemények

• 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)

Téglaépítésű lakás

(54994419)

REFERENS

• L A K S P E D ! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás garanciával, rekeszek biztosításával. A hét minden napján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
455-1446. (54993993)

D

(54792102)

Tel.: 62/425-805
• AKCIÓS angol kezdő és
haladó tanfolyam indul a
Cool Oktatási Központban
(AL1023) szeptember végén. 600 Ft/óra. Ingyenes
szintfelmérés és tankönyv!
Jelentkezés: Szeged, Gutenberg u. 14. 62/555-442.

-TB-SZAKELÖADÓ

(54994388)

felvilágosítás:

Szeged, Deák F. u. 22.
SGS

• KŐMŰVESMUNKÁT vállalok
Érd.: 20/579-5620.

R

9.00-16.00 óra között.

- TB ÜGYINTÉZŐ

|

I

• ÁLLAMILAG elismeri EU
P Á L Y Á Z A T Í R Ó tanfolyam
indul szeptember 12-én a
Munkaügyi Központ támogatásával. Érd.: Unicornis
OS 62/481-928, 30/3239661.

szeptember 11-én.

Szolgáltatás

H

esetén.

szakkereskedése.
Skoda Fabia kombi 1.2 Classic

Pack

1997. évjárat, 86 300 km,
fekete, el. első ablakemelő,
tordulatszámm., fényszórőmagasság-állitás, hátsó
ablaktörlő, inditásgátló,
ködfényszóró, könnyűfém
keréktárcsák, mechanikus
vezérlésű légkondicionáló,
multifunkciós kijelző, rádióelökészítés 8 hangszóróval,
spoilerkészlet,
sport
futómű, sportkipufogó.
Hitelre 30%-tól elvihető.

2003.06.. kék. 44 610 km, 1200 cm',
benzines, szervokormány. Cb-s rádió. vezetőoldali légzsák, központi
zár, riasztó, téli és nyári gumik stb
Hiteire is. akár R0NCSBESZÁMÍTÁSSAL!
Ár:

Suzuki Swift 1.5 GS

Ár: 2 650 OOO Ft
Volvo V 7 0 2 . 0 T5

1998-as. ezüstmetál, 200 350 km.
2000 cm1, benzines, klíma, ABS,
szervokormány, elektromos ablakemelők. elektromos külső tükrök,
alufelni. központi zár, riasztó, vezetőés utasoldali légzsák, rádiós magnó,
kódfényszóró stb.
Ár: 801) Ft

•

°Pel

2 0 0 5 . júniusi, 8 2 0 0
k m - t futott, metálkék.
kitűnő állapotú, távirányítású központi
zár, s z e r v o k o r m á n y ,
ABS,
kormányról
vezérelhető gyári CD,
elektromos
ablak,
klíma, gyári alufelni.
0 Ft-tól hitelre is
elvihető!

flstra

Caravan 2.0DTI

2001, 89 755 km, sötétkék met.,
4 ajtós, blokkolásgátló (A8S). el
állítható külső tükrök, elektromos
első ablakemelő, könnyűfém keréktárcsák, központi zár, mech. vezérlésű légkondicionáló, oldallégzsák
elöl. szervokormány, távirányftó központi zárhoz, vezető- és utasoldali
légzsák, állítható magasságú vezetőülés. Hitelre is! Ár:

TÁRKÁNY Autó
Szeged, Szőregi út 46-50.
Tel.: 62/555-666, www.tarkanyauto.hu
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Moszkvába, tanítani
BAKOS ANDRÁS
A szőke, középkorú
asszony mindennap
végigolvassa mindegyik
újság összes
apróhirdetését, olyan elmélyülten,
mintha egy nagyregény lenne előtte. Páran mosolyognak
ezen,
de nem szólnak, nem zavarják, ez egy tapintatos közösség. Én megkérdezem,
talált-e valami érdekeset, ő pedig, mintha úgy
érezné,
hogy kicsit kínos a hallgatás, s ez az elmerült
olvasgatás, hosszú válaszba kezd, és eleinte
nem is értem, mi köze a fiának a hirdetésekhez. A gyerekről beszél. A gyerek nagyon jól
tanult a szakközépben,
dicsérettel fejezte he
az iskolát, autóvillamossági
szerelő a szakmája, és ók tényleg abban bíztak, ezzel a bizonyítvánnyal
könnyen
talál munkát.
Nem
így lett. Először ő őszintén szólva azt hitte, a
gyerek túl szemérmes.
Ó is elkezdte járni a
vállalkozókat,
és amikor a harmadik
vasajtót
is becsukta
maga mögött, nagyon
elkeseredett. Mert ezek mintha összebeszéltek
volna,
mindegyik azt mondta, csak akkor veszi föl a
gyereket, ha már dolgozott valahol ezelőtt, ha
van gyakorlata. De hát hogy szerezzen
gyakorlatot. ha sehol sem veszik fői? Ezt kérdezte, előbb csak magában, aztán ott. a mester
előtt is. Az egyik kinevette.
A gyereket is nagyon megviselte az ügy. látszott rajta. Szótlan
volt, nem nevetett
semmin.
Aztán
egyszer
csak odaállt elé, és azt mondta, ha lehet, ő
mégis tovább tanulna. Mi mást
mondhatna
erre egy szülő ? Hál' istennek, fiam, hogy megvan rá a képességed, hajrá. Csak akkor csodálkozott kicsit, amikor a gyerek a főiskolán
oroszul is elkezdett tanulni. Azt
magyarázta.

épp azért, mert már nem divat, különben
is,
amikor elolvasta a Rún és bűnhődést,
az jutott eszébe, milyen lehet ez eredeti
nyelven.
A tanulással sohasem volt baj. A fiú tanár
lett, magyar és orosz szak, és 6, az anya nem
hitte volna, hogy az orosz ennyire
fontos
nyelv lesz egyszer majd megint, merthogy a
gyereket
rendszeresen
hívják
tolmácsolni.
Csak hát most már tanítani is szeretne.
Azt
mondta, amikor hospitálni jártak, vagy hová,
hogy megszerette
ezt a munkát,
türelme is
van a gyerekekhez,
ami ezen a pályán mégiscsak fontos dolog. De úgy látszik,
tanárra
sincs szükség. Egyszer aztán a gyerek
azzal
jött haza, egészen fölvillanyozva,
hogy lesz
állása, most már egészen biztos.
Kiderült,
Moszkvában
működik
magyar iskola, az ott
élő üzletemberek,
diplomaták
gyerekei járnak oda - ott lehetne tanítani. Az
asszony
ekkor komolyan
megijedt. Mert azt
mindenki mondja, és így is lehet ez, hogy a Dél-Alföldön alig van lehetőség, amelyik fiatal teheti, elmenekül
innen, Pestre, vagy a Dunántúlra, esetleg Angliába. Na de Moszkvába ?
Egyelőre nem kell utazni, és lehet, végül a gyerek mégsem megy el. Abban maradtak, ha adódik
jobb álláslehetőség itthon, akkor marad. De közben látszik rajta, hogy menne. Az anyja most a
hirdetéseket bújja, és nagyon bízik abban, hátha
sikerül találni valamit. „Milyen furcsa ez - magyarázza - most rajtam is múlik, hogy ezután milyen sűrűn látom, tehet, hogy ezután is mindennap. De ha nem sikerül, akkor legföljebb évente
egyszer."

>• > - -

•">

• . .. ••> •

1

i ' 1 : } f e ^ f e ^ l W í 114
Nfo

KE

•

\

I.

£:.„l

REGINA

Regina eredhet az ugyanilyen
alakú latin névből, jelentése:
királynő, vagy a Rein kezdetű
n é m e t nevek becézéséből. Ha
előtag, jelentése: tanács. Gyakori becézése a G i n a , amely
később
önállósult.
Regina
Hungáriáé Szűz Mária állandó jelzője a magyar liturgiában, mióta István király halálos ágyán felajánlotta neki országunkat. Begónia a h a s o n l ó
virágnévből keletkezett,
ez
a z o n b a n a növény felfedezőjét, San D o m i n g o kormányzóját, Begont örökíti meg.
Egyéb névnap: Begónia, Ivor,
Márkus, Menyhért, Rea.
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Lottószámok
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ISTEN ELTESSE!

Szöcske okozott t ü z r i a d ó t egy
bankban
Németországban.
Ami n e m derült ki a z o n n a l .
Stade v á r o s á n a k tűzoltóit
n e m a rovar hívta ki, h a n e m
több utcai járókelő, m i u t á n
villogni kezdtek a b a n k vészfényei. A t ű z o l t ó k lángok helyett egy ö t c e n t i s szöcskét találtak két villanyvezeték közé
beszorulva, a rovar maga is
vezette az á r a m o t , rövidzárlatot okozott, a m i b e beledöglött.

tL-V-rrf?

V

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.
A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedig az ingyenesen hívható 06/80-821- 821-es
számon vagy a 62/567- 864-es telefonszámon a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak jelezzék!

BERLIN (MTI)
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SKANPINÁVLOTTÓ
A: 5,8,11,13,14,23,25-

Fényben fürdik a kora őszi Dóm tér

- Betartotta a tanácsomat,
és csak tíz cigarettát szívott
el naponta?
Igen, doktor úr...
Akkor nem értem, miért
nem javult az állapota..
- Esetleg azért nem, doktor úr, mert azelőtt egyáltalán
nem dohányoztam - mondja
bátortalanul a páciens.

Autótolvaj
MOSZKVA (MTI)

Autótolvaj zsákmányát segítettek tolni rendőrök Moszkvában.
A férfi kifogyott a benzinből
a csúcsforgalom kellős közepén, mire két rendőr megállt,
és segített neki félretolni. Már
csaknem
magára
hagyták,
hogy megvárja az a u t ó m e n t ő t ,
amikor az egyik rendőr észrevette, hogy a kocsi zárja fel
van törve, a slusszkulcs réséből pedig csavarhúzó nyele áll
ki.
A rendszám ellenőrzése után
kiderült, hogy lopott a kocsi, a
tolvajt pedig már egy ideje körözik hasonló bűntettek miatt.
Nem is tagadott semmit, és
rendőrautón hagyta el lebukása
helyszínét.
Két év börtönt kaphat.

Fotó: Schmidt Andrea B: 1,9,10,15,18,27,34.

Pillantás a múltra
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 34.
számú soraiban Friedrích Schlegel történelmi tárgyú aforizmája olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora.
Zárt betűk: T, A, S, F. 10. Hamisan játszó.
11 Kemény, irodalmi testmotor. 12 Végtelen csend
jelzője. 13. Létrejön. 14. Magunk. 15. Becézett férfinév.

tó. 21. Trágya népesen. 24. United Kingdom. 25. Jegyez. 28. Testvédő. 30. Ókori
nép. 31. Jókedvűen. 32. Gonosztevő. 34. A
megfejtés második sora. Zárt betűk: I, R T.
36. Sétáló. 38. Kolostoráról híres bolgár
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hegy. 40. Bőségesen áraszt. 42. Kerékabroncs. 45. Növény része. 47. Asszonynevek végén állhat.
Előző rejtvényünk megfejtése: Az újságírás az első vázlat a történelemről.

Nyáriasan meleg idő
Készített*

Ma áltatában több árára kisüt a nap Inkább csak a magasabb légrétegekben
sodródnakfölénkfelhők,ezek csapadékot nem adnak. Meleg idávárható.
Szagod

te

28°

Mórahalom

0

27°

Hódmez övásárhely

te

28°

Mindszent

te

26°

O

28°

Békésesaba

0

26°

Szolnok

te

26°

Szentes

r

Makó

te

2

Csongrád

te

27°

Kecskemét

te

27°

Kistelek

te

27°

Orosháza

te

26°

További kilátások
Péntek délután hidegfront éh el térségünkét, amely többfelé okozhat záporesőt
zivatart Északnyugatirafordulés sokfelé megerősödik a szél. A hétvégén lassanként csÉapodik a légmozgás, és sok napsütés, de kissé hűvösebb idő várható.

Hétfő

0

0

te

1

Mrc2T

Max: 22

Max:23°

Mrcl3°
lasor

Max:25
Mbi:10°

változó

Napos

Napos

•Vx.Vv
v\vVv\

>

Vízállás:
A Tisza Szegednél 310 cm (hőfoka 19,6 C°), Csongrádnál 248 cm,
Mindszentnél 300 cm. A Maros Makónál 159 cm.
A Nap kel: 6 óra 10 perckor, nyugszik: 19 óra 13 perckor.
A Hold kel: 19 óra 13 perckor, nyugszik: 5 óra 19 perckor.

Milliárdos kártérítés
dagadt tehenezésért
HONGKONG (MTI/AFP)

62 millió hongkongi dolláros (1,7 milliárd forintos) kártérítés megfizetésére kötelezett a bíróság egy hongkongi tánctanárt, mert az megsértette az egyik tanítványát.
„Mozgasd a feneked, te dagadt tehén!" - parancsolt rá a tánctanár a
hatvanegy éves Mimi Monica Wongra 2004 augusztusában, á m mostanra minden bizonnyal legszívesebben visszaszívná az ominózus
mondatot.
Mirko Saccaninak és feleségének, a tizennégyszeres világbajnok Gaynor Fairweathernek ugyanis 62 millió hongkongi dollárt
(1,7 milliárd forintot) kell kifizetnie kárpótlásul a sértésért, a
felperesnek ugyanis ennyibe került a nyolc éven át tartó táncoktatás.
A bankárnő úgy érezte, megalázták a barátai, az üzletfelei és további 50 táncos előtt.
Mirko Saccani azzal védekezett, hogy azért ragadtatta el magát,
mert ezzel a technikával igyekezett a legtöbbet kihozni tanítványából.

VÉGR£, VÉGRE,
NAVEGRE

m

MEGÉRKEZETT

*=====

A HYUNDAI GYÁRI MÁRKAKÉPVISELET SZEGEDRE!

16. Vakon bízik. 17. Testrész.
18. Verj! 20. Járom. 22. Falu
Pétervására mellett. 23. Roham eloBrzctc, előjele. 25.
Zamat. 26. A kálium vegyje-

JÓ M I N Ő S É G ,

KEDVEZŐ

GAZDASÁGOS

AUTÓK!

ÁB,

És MOST NYITÁSI AKCIÓK, ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEK ÉS AJÁNDÉKOK!

AKÁR 0 F T ÖNERŐVEL ELVIHETŐ.
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSI AKCIÓ.

le. 27 Gyalogol. 29. Kártyás
ellentmondás. 31. Szent István megvakított ellenfele
33. Támad a hüllő. 34. Morzejel. 35. Kívánság. 37.
Megy az óra vajon? 39. Én
labnul. 41. Névelős fegyvertartozék. 43. Csénakgerinc.
44. Német filozófus (Immánuel). 46. Észak-afrikai kikötőváros. 48. Lötty.

JÖJJÖN MIHAMARABB, HOGY LE NE MARADJON!

FÜGGŐLEGES: 1. Orosz
származású tudomány-tantasztikus író. 2. Díjszabása.
3. Gyilkolja. 4. Köröket fut.
5. Díszes. 6. Szép nevű virág. 7. Sütnivaló. 8. Kettős
betű. 9. Orosz évszak. 10.
Ujjaik közé szorítják. 13.
Idegen Erzsébet becézve.

HYUNDAI H O V Á N Y

17. Hertz röviden. 17. feltételes kötőszó 19. Haloga-
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