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ÁRA: 89 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT)

Kati Alaszkában énekelt

CSAÓ, BAMBINO

Alaszkában töltötte a nyarat Bárányi Kati. A
szentesi énekesnő a Csendes-óceánon úszó
luxushajón énekelt.

Horváth Péter drámaíró-rendező két '56-hoz
kapcsolódó darabját állítja színpadra ezekben a
hetekben. A Csaó, bambínót a kisszínházban.
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Szegeden ismét demonstráltak - Makón tüntetett a Jobbik

Elmarad a Fidesz-nagygyűlés

tevonfli

BÚTORÁRUHÁZ
d
és megnyílik
Szeged legnagyobb
lakberendezési áruháza
Szeged, Makkosházi bt 1. h.-p 9-18, szo: 9-13

Ma adják át Szegeden
az Európa-díjat
A Széchenyi téren, a városháza előtt adják át ma Szegednek a
legrangosabb uniós kitüntetést, az Európa-díjat. Magyarországon a
Tisza-parti város az első, amelyik kiérdemelte az elismerést.
Szeged városának - Magyarországon elsőként - 2006. május
12-én ítélték oda az Európa Tanács (ET) legmagasabb kitüntetését, az Európa-díjat. A ma délután fél ötkor kezdődő ünnepségen
a Széchenyi téren Guy Lengagne, az Európa-díj bizottságának
francia elnöke adja át Botka László polgármesternek a rangos elismerést. A díjat néhány napig a városháza előtti téren mindenki
megtekintheti. Az ünnepi rendezvénysorozat része a Széchenyi
téri európai borok fesztiválja, amely az átadási ceremónia után
nyílik. Fellép a 100 tagú cigányzenekar és a Magyar Állami Népi
Együttes.
További információk az 5. oldalon

Bence és Máté
Vajháton jött a világra

ta lebonyolítása a legfontosabb garanciája
a demokrácia működőképessége helyreállításának. A parlamenti pártok egyöntetűen üdvözölték a Fidesz vezetőinek döntését.
Szegeden tegnap a Móra-múzeumhoz vonultak a tüntetők. Az eseményen egy ausztráliai magyar nő is felszólalt, aki az ottani
56-os emigránsok üzenetét hozta a tömegnek.
Makón közel százan gyűltek össze a Kossuth-szobornál a Jobbik szervezte tüntetésen. A demonstrálók a miniszterelnök és Búzás Péter polgármester távozását követelték.
A jövő héten félpályás útlezárást terveznek a
43-as főúton.

Két fiúgyermekét is
otthon,
Vajháton
szülte meg Elekesné
Dáni Ibolya. Ötödik
gyermekük érkezésekor egyik pillanatról a másikra elfolyt
a magzatvíz, és bár a
férje, László értesítette a mentőket,
mire azok megérkeztek, addigra már Máté is kibújt édesanyja
pocakjából. - A nagyobbik fiam, Bence
születésénél tanultam meg, hogy a legfontosabb feladat a
pici szájának a kitisztítása - magyarázta az apa.
Az orvos szerint az
otthon szülés kockázata tízszer nagyobb,
mint a kórházié. Ez
utóbbi Vásárhelyen
ritkán fordul elő.

Részletek a 2. és a 3., jegyzetünk a 3. oldalon

írásunk a

Tüntetők Szegeden, a Somogyi utcában. Békésen és hangosan vonultak
Az októberi önkormányzati választások utánra halasztotta a Fidesz most szombatra
tervezett nagygyűlését. Lázár János vásárhelyi polgármester, az országgyűlés rendészeti
bizottságának elnöke szerint komoly információ támasztott alá egy esetleges merényletet.
A fővárosban a rendőrség már harminchárom személyt gyanúsít a hétfőn kezdődött
zavargásokkal kapcsolatban. Szegeden tegnap a Móra-múzeumnál tüntettek, ahol egy
Ausztráliában élő magyar származású nő is felszólalt, míg Makón a Jobbik szervezte
demonstráción a miniszterelnök és Búzás Péter polgármester távozását követelték.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte:
eddig 33 személy vált ismertté, akiket a rendőrség bűncselekménnyel gyanúsít a tüntetésekkel kapcsolatban. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az elmúlt napok eseményeinek
értékelésére személyes megbeszélésre a Parlamentbe hívta a pártelnököket és frakcióvezetőket, a Fidesz és a KDNP vezetői azonban
nem mentek el.
E k ö z b e n e l d ő l t , h o g y a F i d e s z az ö n k o r -

mányzati választások utánra halasztja a
szombatra tervezett nagygyűlését. Kövér
László választmányi elnök szerint az állam, a kormány nem tudja, nem akarja az
állampolgárok alkotmányban rögzített
szabadságjogát, a gyülekezéshez való jog
békés gyakorlásának feltételeit biztosítani. Hozzátette, azért is döntöttek a nagygyűlés elhalasztása mellett, mert az október 1-jei választások nyugodt, békés, tisz-

Fotó: Segesvári Csaba

6.

oldalon

Máté és boldog anyukája

Szegeden már nyolcvan háziorvos írta alá a tiltakozó ívet

Nem akarnak jelenteni
Szeptember elseje óta a
háziorvosoknak tételes
betegforgalmi jelentést
kell készíteniük, ami azt
jelenti: meg kell indokolniuk a receptek felírását, és a diagnosztizált betegségeket kódok
segítségével kell besorolniuk. Ezzel sokan nem
értenek egyet, ezért az
ország több pontján, így
Szegeden is aláírásgyűjtés indult a rendszer ellen. A szegedi háziorvosok közül nyolcvanan írták alá az ívet. Szilárd
András, a Szegedi Orvosi
Kamara elnöke szerint
az orvosi lelkiismeret
tiltakozik a jelentésírás
ellen, hiszen a mostani
rendszerrel gyakorlatilag
a beteg minden bizalmas adatát kiadják az
egészségbiztosítónak.

200 ezer fix
A megye hatvan településén 173
polgármester- és 1680 képviselőjelölt indul a választáson. Arra
voltunk kíváncsiak, a 200 ezer
forint feletti fizetés mennyire
ösztönzi a politikusokat.
Részletek a 8. oldalon

www.delmagyar.hu

Végre itt van!...

Ma lerántjuk a leplet az
új SkodaRoomsterröl!
Részletek a hátoldalon!
Az 0n Skoda márkakereskedője:

IKESZ Autó
Elsejétől a számítógépet nem csak a receptek nyomtatására kell használni-

Bővebben a 4. oldalon

Fotó: Frank Yvette

uk az orvosoknak

Fotó: Schmidt Andrea

A megbízható megoldás

Tel: 62/549-030
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Már harminchárom gyanúsítottja van eddig a zavargásoknak - Gyurcsány párbeszédet akart

Nyugodtabban telt a negyedik nap
KIRÚGTAK A TÜNTETŐ
RENDŐRT, KATONÁT ÉS URBÁNT
A rendbontók között ismerték fel egyik kollégájukat a
Pest megyei rendőrök. A tüntetők közé állt rendőrt
kedden hajnalban ismerték fel saját kollégái, akik a
Magyar Televízió székházát védték a vandál támadás
ellen. A főhadnagyot másnap a kapitányság épületében elfogták, majd átadták a Budapesti Katonai
Ügyészségnek. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője azonnal intézkedett a méltatlanná vált rendőr
szolgálati viszonyának megszüntetéséről. Az elmúlt éjszakák során történt zavargásokban egy szerződéses
katona is a garázdák közé állt. Őt a rendőrök az utcáról állították elő, a honvédség azonnal szerződést bontott vele. Szerződést bontottak Urbán Flóriánnal is, aki
szintén ott volt a köztévé ostrománál. A REAC nemrég
kirúgott edzője, az RTL Klubnál szakkomentárkodott,
ám, a csatorna a hétfői szereplése után döntött így.

Az SZDSZ fontos pozitív lépésneJc tartja, hogy sokak
kérésére végül a Fidesz nem tartja meg szombati nagygyűlését. Horn Gábor szerint a Fidesz végre ráébredt,
hogy kezelhetetlen helyzetet hozna létre.
Szilvásy György kancelláriaminiszter úgy látja, szükséges lenne, hogy az ellenzéki párt vezetői járuljanak
hozzá ahhoz, hogy a most kialakult szélsőséges hangulatot visszafordítsák. A miniszter elmondta, a nagygyűléssel kapcsolatban nem elsősorban robbantásos merényletek merültek fel kockázati tényezőként, hanem
szélsőséges, sokszor alvilági elemek fellépése volt elképzelhető. Mint mondta, ezek akár szervezettek is lehettek volna.
Az MDF és a KDNP is üdvözölte a Fidesz döntését a
nagygyűlés elhalasztásával kapcsolatban.
Újra erősödött a forint is: bár kezdetben ismét széles
Deutsh-Für Tamás, Kövér László és Áder János jelentette be tegnap, hogy a Fidesz nem tartja meg szombaton a
hónapok óta tervezett nagygyűlést
Fotó: MTI/ Illyés Tibor sávban ingadozott a bankközi devizapiacon, az euróval
szemben fél négykor mintegy egy forinttal erősödött a
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az elmúlt napok ese- szerda késő délutáni árfolyamhoz képest.
A hétfő óta tartó budapesti tüntetések (amelyek Gyurcsány Ferenc és a kormány távozását követelték, ám ményeinek értékelésére személyes megbeszélésre a Parlavandálok is csapódtak a demonstrációkhoz) zaja, teg- mentbe hívta a parlamenti pártok elnökeit és frakcióve- Forradalmi bizottmány alakult
nap, lapzártánkig már csitulni látszott. Eddig har- zetőit - tájékoztatott Danks Emese kormányszóvivő. A A Nemzeti Felemelkedési Mozgalom képviselője petíciót
minchárom személyt gyanúsít a BRFK a hétfő óta tartó találkozóra azonban sem a KDNIf sem a Fidesz nem ismertetett a Kossuth téri tüntetés résztvevőivel tegnap,
zavargásokkal kapcsolatban. Gyurcsány Ferenc mi- ment el. Szijjártó Péter szóvivő elmondta: álláspontjuk amelyben azt javasolják, hogy „az országot mély gazdasániszterelnök az elmúlt napok eseményeivel kapcso- szerint nincs értelme a kormánnyal egyeztetni, ugyanak- gi, morális és politikai válságba taszító kormány" leváltálatban megbeszélésre hívta a parlamenti pártok el- kor jelezte, amennyiben a házelnök vagy a köztársasági sa érdekében a választók gyakoroljanak nyomást a
nökeit és frakcióvezetőit, ám a Fidesz és a KDNP nem elnök hívja tárgyalásra a pártok vezetőit, hangsúlyozot- „Gyurcsány Ferencnek asszisztáló parlamentre", és minden, de legalább 193 országgyűlési képviselő mondjon le,
ment el. A legnagyobb ellenzéki párt eközben be- tan a kormány nélkül, akkor a Fidesz azon részt vesz.
adja vissza mandátumát, hogy a köztársasági elnök új vájelentette: nem tartják meg a szombati, Hősök terére
lasztásokat írhasson ki. A dokumentum azt is tartalmaztervezett nagygyűlésüket. Forradalmi bizottmány ala- Elmarad a Fidesz nagygyűlése
kult a Kossuth téren.
Délutánra eldőlt, a Fidesz az önkormányzati választások ta, hogy az új parlament, illetve kormány megalakulásáig
utánra halasztja szeptember 23-ára tervezett nagygyűlé- a Gyurcsány-kabinet legfeljebb úgyvezető kormányként
sét - jelentette be az ellenzéki párt elnökségének döntését működhessen. A petíció megfogalmazói *azt is szorgalBUDAPEST, MTI
Kövér László választmányi elnök csütörtökön, sajtótájé- mazzák, hogy választókerületeikben demonstrációkkal
kényszerítsék lemondásra azokat a képviselőket, akik
Csütörtökön hajnali fél négyre feloszlatta a rendőrség a koztatón.
fővárosban randalírozó tömeget; az Oktogontól indult
- A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöksége a békés, maguktól nem hajlandóak erre, akár lakcímükön szerda éjszakai összecsapás után a rohamrendőrök a Bla- jó szándékú polgárok biztonsága érdekében, a kialakult amely nyilvános - adjanak át nekik petíciót. Este jelenha Lujza térig szorították a tüntetőket, akik közül többen helyzetre tekintettel úgy döntött, hogy a szeptember tették be a Forradalmi Nemzeti Bizottmány megalakulámegsérültek, majd a mintegy 300 fős csoport szétszéledt. 23-ára meghirdetett nagygyűlést most szombaton nem sát is, amelyet a jelenlévő demonstrálók kézfelemeléssel
Az Oktogonnál kétszer is csoportosulni kezdtek a de- tartja meg, hanem az önkormányzati választások utánra erősítettek meg. Füttyszó fogadta Sólyom László államfő
korábbi nyilatkozatait is, az egyik felszólaló eddig jóhimonstrálók, akik a terror Háza Múzeum elé akartak vo- halasztja - közölte Kövér.
nulni. Az Andrássy úton, az Eötvös utcánál már új típusú
Kövér László szerint az állam, a kormány nem tudja, szemű, mostantól „rosszhiszemű jogcím nélkülinek" tekönnygázt is bevetettek ellenük a rendőrök. A mentősök nem akarja az állampolgárok alkotmányban rögzített kinti az elnököt az eredetileg Magyar Királyi Minisztereltizenhat-tizenhét személyt vittek körházba közülük, ket- szabadságjogát, a gyülekezéshez való jog békés gyakorlá- nökségnek épült Sándor-palotában, akit lehet, hogy ki
ten-hárman szenvedtek súlyos sérülést.
sának feltételeit biztosítani. Mint mondta, a Fidesz több kellene lakoltatni.
Tapsot kaptak viszont a helyszínen lévő rendőrök, miuszáz fős önkéntes szervezőgárdát toborozott, öt biztonsági szolgálat is garantálta volna a békés lebonyolítást, vala- tán a résztvevők kérésére ismét megnyitották az Országgyanúsítottak, bünózok
mint kész volt arra, hogy egyeztessen a rendvédelmi szer- ház üres parkolóját elzáró kordont.
H
Eddig 33 személy vált ismertté, akiket a rendőrség bűncselek- vekkel, ezért operatív munkacsoportot hozott létre. Enménnyel gyanúsít a tüntetésekkel kapcsolatban, egy részüket
nek csütörtök délelőtti ülésén azonban csak a mentőszolmár kihallgatták, néhányuk előzetes letartóztatásáról tegnap gálat négytagú delegációja vett részt, a rendőrség és a poldöntött a bíróság. Csütörtökre virradóra több olyan személyt fo- gári védelem azonban - véleménye szerint - „politikai
gott el a rendőrség, akik az MTV székházánál viperával támad- nyomásra" nem képviseltette magát. A választmányi eltak az intézkedő rendörökre. Hat személytől közbiztonságra venök hozzátette, azért is döntöttek a nagygyűlés elhalaszA hírre, hogy Kövér László bejelentette,
elmarad
szélyes eszközöket foglaltak le. olyan is akadt, akinél sétabotba tása mellett, mert az október 1-jei választások nyugodt,
a Fidesz-nagygyűlés, „látványosan megugrott a
rejthető tőrt találtak. Az Oktogon, az Opera és a Terror Háza kör- békés tiszta lebonyolítása a legfontosabb garanciája a deBUX", „a vezető papírok mind
megpattantak",
nyékén gyülekező csoportok tagjai között több olyan személyt
és a forint azonnal erősödött az euróval szemmokrácia működőképessége helyreállításának.
ismertek fel a rendőrök, akik már a korábbi napok zavargásaiben - tudatta tegnap kora délután a Portfolio.hu
ban is részt vettek. A tegnap előállított 62 személy (a hét eleje A parlamenti pártok örülnek a döntésnek
nevű gazdasági hírportál.
óta összesen kétszázat vettek őrizetbe) mellett elfogtak olyano- Hiller István, az MSZP elnöke a bejelentésre reagálva elMi pedig végre megtudtuk: Kövér László nakat is, akiket az előző napok zavargásai miatt kerestek. Közöt- mondta, az ellenzéki párt az egyetlen lehetséges és helyes
gyon jó hatással van a magyar gazdaságra. Kár,
tük öten büntetett előéletűek, korábban rablás, testi sértés vagy döntést hozta meg. A szocialista politikus szerint meghogy ezt a tulajdonságát mindeddig titkolta: ha
hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el őket. A szovjet
hamarabb kiderül, már nem itt tartanánk.
döbbentő volt, hogy szerdán Orbán Viktor kitartott eredehősi emlékmű megrongálói közül már korábban elfogtak egy
B. A.
ti véleménye mellett, tudniillik hogy megtartják a szomszemélyt, akinek két társát csütörtökre virradóra kapták el.
batra tervezett demonstrációt.

Bombariadó
a Keletinél
BUDAPEST (MTI)
Megindult a forgalom a Keleti
pályaudvaron, amelynek teljes
területét bombariadó miatt tegnap reggel háromnegyed 8-kor
lezárták; a rendőrök nem találtak bombát. A szerelvények a lezárás után más pályaudvarokra
érkeztek, a Keleti pályaudvar területét tűzszerészek vizsgálták át
- mondta Both Ferenc, hozzátéve: a rendőrség 8 óra 20 perckor
adta át újra a forgalomnak a pályaudvart. A sajtóúgyeletes kiemelte: ha késve is, de a veszteglő szerelvények elindulnak, tíz
percen belül pedig befuthat az első vonat is, amely eddig Kőbánya-Kispest állomáson várakozott. Sass Oszkár, a Budapesti
Rendőr-főkapitányság sajtóúgyeletese közölte: ismeretlen férfihang hívta fel telefonon a VIII.
kerületi kapitányság Keleti pályaudvari rendőrőrsét azzal, hogy
bombát helyezett el a pályaudvar
területén.

Sikeresen
landolt
az Atlantis
CAPE CANAVERAL (MTI/AP/REUTERS)
Amerikai keleti parti idő szerint
csütörtök hajnalban (közép-európai idő szerint déli 12.21 órakor) biztonságosan landolt az Atlantis űrrepülőgép a floridai Kennedy űrközpont leszállópályáján.
Az űrrepülőgép hatfőnyi legénységével 12 napos küldetése
végeztével tért vissza a Földre.
Az Atlantisnak eredetileg szerdán kellett volna leszállnia, de
két ismeretlen tárgyat vettek észre az űrrepülőgép közelében,
ezért csütörtökre halasztották a
landolást, amíg sikerül megnyugtatóan átvizsgálni az űrrepülőgép hővédő burkolatát. Szerdára három újabb lebegő törmeléket találtak az Atlantis közelében. A vizsgálatok nem találtak
sérülést.
A NASA a korábbinál szigorúbb biztonsági szabályokat vezetett be azután, hogy 2003. február l-jén a Columbia űrrepülőgép egy addig rejtve maradt sérülés miatt a leszállási manőver
közben darabokra hullott szét. A
katasztrófában a Columbia hétfős legénysége életét vesztette.

Kövér élénkít
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Az Atlantis amerikai űrrepülőgép a Cape Canaveral-i Kennedy-központban a földet érés
után
Fotó: MTI/EPA
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Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt.
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A z a k c i ó s z e p t e m b e r 22-től o k t ó b e r 22-ig ill. a készlet erejéig t a r t , hiteles vásárlás esetén.
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Békésen zajlott a csütörtöki demonstráció Szegeden

Megnyugvás ?

Üzenet Ausztráliából

SULYOK ERZSÉBET
Csak remélni lehet, hogy békét áhít ebben az országban - legalább a többség. Ezért ez a többség megnyugvással vette tudomásul a Fidesz tegnapi döntését arról, hogy elhalasztják a holnapi
pesti nagygyűlést. De ez az állapot csak pillanatnyi. Mivel az egymással szembenálló politikai erők megint ellentétesen ítélik meg
ugyanazt a valóságdarabot - hogy ugyanis legalább egy veszélyes
helyzettel, utcai tömeggyűléssel
kevesebb.
Bölcs döntés - hangzott szűkszavúan az egyik oldalról. Kövér
László viszont az államot, a rendőrséget okolta tegnap, mondván,
azért nem lehet megtartani a nagygyűlést, mert az állam és rendőrsége nem tudja szavatolni a résztvevők biztonságát. Ezt erősítve Orbán Viktor pártelnök azt emelte ki, hogy a rendvédelmi szervek nem akarnak tenni semmit a robbantással fenyegetők ellen,
tehát egyetlen út maradt, a rendezvény
lemondása.
A szavak hatását már délután lehetett tapasztalni, a bőrünkön,
helyben. Oláh János szegedi Fidesz-elnök felindultan
közölte,
hogy párthíveinek fölháborodása nagy, elkeseredettek, úgy érzik,
demokratikus jogaik gyakorlását akadályozza - a hatalom.
Pár órával később egy internetes portálon olvashatni, hogy a
miniszterelnök vidékre küldte a gyerekeit.
Ennyit a megnyugvásról.
A szombati rendezvény elhalasztása normáhs lépés. De igaza
van Dávid Ibolyának: csak az első.

Oláh János: Jogainkban korlátoznak

Elmarad a Fidesz
nagygyűlése
A Móra Ferenc M ú z e u m előtt az Ausztráliában élő szegedi s z á r m a z á s ú Hódi Margit az emigráció ü z e n e t é t továbbította a tüntetőknek
Fotó: Segesvári Csaba
A hétfő óta tartó szegedi tüntetéssorozat
ezúttal is a már megszokottnak mondható
menetrend szerint zajlott: a résztvevők a
városháza előtt találkoztak, ahonnan tegnap a Móra-múzeum elé vonultak. Itt egy
Ausztráliában élő szegcdi származású nő az
56-os emigránsok üzenetét hozta el a demonstrálóknak.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Gyurcsány Ferenc és kormánya leváltását szorgalmazó tüntetéssorozat negyedik
napján kevesebben gyülekeztek a szegedi
városháza előtt, m i n t az elmúlt napokban.
Este fél nyolcra viszont nagyjából már
300-400 ember hallgatta az elmúlt napokban megfáradt, rekedt hangú főszónokot,
Péter Árpádot.
Új jelszó nem hangzott el, a régieket skandálták felváltva: „Táncolj, Feri, búcsúbuli!",
Gyurcsány, takarodj"! A városháza előtt Botka László szegedi polgármester nevét is többször emlegették: „Botka Laci, gyere ki, ég a
házad ideki!" Az előző napokhoz képest új
transzparensek is megjelentek: „Október 1-je

a féregirtás napja". A felirat mellett látható
volt Gyurcsány Ferenc, Demszky
Gábor,
Kuncze Gábor és Botka László fotója.
A főszónok Szent István intelmeit idézve elmondta: „Nem t ű r j ü k a zsarnokságot!" Ezután felszólította az összegyűlteket, hogy az elmúlt napokhoz hasonlóan
békésen és hangosan vonuljanak végig a
Tisza Lajos körúton, a Somogyi és az Oskola utcán keresztül a m ú z e u m h o z . A
H i m n u s z eléneklése u t á n zászlókkal,
transzparenssel, síppal vonultak. A tömegben feltűnt a Jobbik-zászló és a Kossuth-zászló. A parlamenti pártok képviselőinek Péter Árpád erkölcsi rendszerváltást szorgalmazott, ami az ő akciójukkal
vette kezdetét. A mozgó demonstráció
közben legalább 15 percre újra leállt az autóforgalom és a tömegközlekedés. Miközben a t ü n t e t ő k „Ébresztőt" f ú j t a k a belvárosra. A m ú z e u m
előtt
összegyűlt
1200-1300 fős tömegnek Péter Árpád arról beszélt: „A hatalom és a zsarnokság
közti különbség az erkölcs - amiért ők
harcolnak". Hangsúlyozta, Magyarországon áprilisban választási csalás történt,

.Táncolj, Feri, búcsúbuh!"-skandálták

megtévesztették a választókat. Ezért azt
követelte - ezernyi torokkal megerősítve
- , hogy m o n d j o n le a kormány, valamint
Botka László határolódjon el a miniszterelnöktől.
Itt egy Ausztráliában élő szegedi származású nő, Hódi Margit lépett a mikrofonhoz, aki
meghatottan az emigráció üzenetét továbbította a tüntetőknek: ebben elmondta, hogy
az itt lévő fiatalok őrzik leghívebben 56 emlékét. Erre válaszul a tömeg megtapsolta és
skandált: Isten hozott! Amikor Göncz Árpád
egykori köztársasági elnök mint 56-os veterán nevét említette, a tömeg pfujolni kezdett.
Amire úgy reagált: „Köszönöm, ezt vártam
tőletek", nem történt különösebb rendbontás. Beszédét verssel zárta.
Később magyar népdalokat hallhattak lantkísérettel. Péter Árpád mára újabb demonstrációra szólított fel. Este 7-kor a Dugonics téren találkoznak a kormány leváltását követelők, de - mint mondta - az érdeklődőket délután négy órakor várják a Széchenyi téren, az
Európa-díj átadásán. A tüntetők főszónoka
ismét elhatárolódott a politikai és fizikai
vandalizmustól is.

Makón

Gyurcsány és Búzás ellen tüntettek
Tegnap e s t e nyolcvan-száz,
f ő k é n t f i a t a l d e m o n s t r á l ó köv e t e l t e M a k ó f ő t e r é n a Gyurc s á n y - k o r m á n y és a helyi
M S Z P - s polgármester, Búzás
Péter t á v o z á s á t . Bár a m e n e t
hangos volt, a t i l t a k o z á s
a t r o c i t á s o k t ó l m e n t e s maradt.
- Ébresztő, ébresztő! Táncolj, Feri, búcsúbuli! - többek között ezt
kiabálták azok a tüntetők, akik
tegnap este a Kossuth-szobornál
gyülekezve később körbesétálták
a makói főteret. A demonstráció
résztvevői nyolcvan-százan lehettek, többségük húsz év körüli
fiatal.
A résztvevők egyike, az apátfalvi Szalamia János elmondta,
azért jött el, mert úgy érezte, a
Gyurcsány-beszéd
nyilvánosságra kerülése az utolsó csepp
volt a pohárban. - Ilyen ember
ne vezesse az országot, mert hiteltelen - vélekedett az apátfalvi
férfi. A narancssárga pulóverben, nyakában nemzetiszínű
szalagot viselő Gilinger Györgyné azt mondta, rokkantnyugdíjasként havi 23 ezer forintból a

Gyurcsány-csomag megszorításai után kilátástalannak érzi a
helyzetét. Attól tart, hogy a lányát sem tudja taníttatni, aki
szintén vele volt.
A m e n e t élén haladó- főszervező, Fazekas Ferenc, a Jobbik
helyi szervezetének elnöke az
indulás előtti beszédében kitartást kért a makói tiltakozóktól. Azt mondta, lehet, hogy
még hetekig kell demonstrálni
azért, hogy elérjék a kormány
és Gyurcsány
Ferenc távozását. A makói MSZP-s polgármester, Búzás Péter lemondását is sürgette, mondván: ő is
ugyanannak a hazug frakciónak a tagja. Elmondta még,
hogy a lobbik által szervezett
félpályás útlezárás hétfőn reggel kilenctől délután három
óráig tart majd a 43-as főútvonal Kiszombor alatti szakaszánál.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Tegnap délben a Fidesz-MPSZ
országos elnöksége úgy döntött,
az önkormányzati választások
utánra halasztja a budapesti Hősök terén szombatra tervezett
nagygyűlést.
Lázár János, a Fidesz megyei
elnöke, a parlament honvédelmi
és rendészeti bizottságának elnöke elmondta: szerdán késő délután megbeszélésen vett részt
Szilvásy György kancelláriaminiszterrel, Simicskó Istvánnal, a
nemzetbiztonsági bizottság elnökével, Petrétei József igazságügyi
és rendvédelmi miniszterrel és
Galambos Lajossal, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójával. Az államtitkokat is érintő
megbeszélésen
arról
kaptak
konkrét, részletes és dokumentált információkat, hogy a Fidesz-rendezvény megzavarására
komoly provokáció készül. Lázár
elmondta: a nagygyűlés helyszínén és ahhoz kapcsolódóan máshol is robbantásos merényleteket
terveztek. A rendezvényt - hoszszas tanácskozás után - végül
ezért mondták le tegnap.
Rengeteg információ támasztotta alá ugyanakkor, hogy jelenleg komoly nemzetbiztonsági veszélyt hordoz magában
bármiféle tömegtüntetés. Sem
a kormány, sem a rendőrség,
sem a titkosszolgálatok nem
tudják garantálni a feszült
helyzetben ezek résztvevőinek
biztonságát. Lázár lapunknak
elárulta: Petrétei József jelentése szerint ma Magyarországon
szerveződőben van egy nagyjából százas, talán ezres nagyságrendű csoport, amelynek a
vandalizmus, a fosztogatás és
az alkotmányos rend megdöntése a célja. Más részletet
Lázár n e m árulhatott el.
Oláh János, a Fidesz szegedi el-

A JOBBIK PESTRE KÉSZÜL
Szegedről illetve Csongrád megye
más településeiről a jobboldali
szervezetek közül csak a Jobbik
Magyarországért Mozgalom tagjai,
aktivistái tervezik a pesti utazást
- a saját demonstrációjukra, amit
a Köztársaság téren tartanának
szombaton. Két busszal indulnának Szegedről, eggyel Makóról, a
többiek kocsival és vonattal utaznának. Apáti Bálint, a Jobbik szegedi elnöke elmondta: a Fidesz lépése után fővárosi elnökségük
összeült, hogy értékelje a kialakult
helyzetet. így lapzártánk idején
még bizonytalan volt. megtartják-e, és ha igen, hogyan a pesti
demonstrációjukat.
nöke és polgármesterjelöltje tegnap délelőtt még arról számolt
be lapunknak, hogy a megyeháza
elől 8-10 buszt indítanak a pesti
rendezvényre, de sokan mennek
vonattal és autóval is. Mint fogalmazott: „a demokráciáért jövünk össze, hogy megmutassuk,
nem félünk". Délután ismét hívtuk telefonon, kommentálja a
hírt: nem lesz szombaton nagygyűlés.
- Sajnálom, hogy aláássák a
demokráciát, demokratikus jogainkban korlátoznak, n e m élh e t ü n k ezekkel. És erősen furcsállom, hogy Gyurcsány viszont országos kampánykörútba kezdett, Szilvásy miniszter
pedig Szegedre jön holnap,
kampányolni.
Nyomatékosan
kérem, ne hergeljék az embereket a szocialisták! Rengeteg elkeseredett telefont kaptam a
délután folyamán: arculcsapásként érte a hír mindazokat,
akik élni akartak állampolgári
jogukkal és el akartak utazni a
nagygyűlésre. Föl vannak háborodva! - mondta a pártelnök,
polgármesterjelölt.

VÁSÁRHELYEN NÉGY BUSZT FOGLALTAK LE
Hódmezővásárhelyről eredetileg négy autóbusszal mintegy kétszáz Fidesz-tag és szimpatizáns utazott volna a szombati nagygyűlésre, már a jelentkezés is lezárult - tudtuk meg Boldizsár Józseftől, a helyi pártszervezet irodavezetőjétől. így természetesen nem mennek. A szentesi fideszesek
és szimpatizánsaik tegnap reggel szintén úgy tervezték, részt vesznek
szombaton a fővárosi Hősök terén a párt nagygyűlésén. Farkas Sándor, a
Fidesz területi szervezetének elnöke úgy tájékoztatott, több különbusszal
készültek Budapestre, a csongrádiak is szervezetten indultak volna. Makón
a Fidesz egy különbuszt szervezett, negyvenöten készültek a megmozdulásra.

A tüntetők azzal a szándékkal
indultak útjukra, hogy békésen
és minden atrocitástól mentesen
tiltakoznak, ennek szellemében
közösen elmondták a hiszekegyet.
SZABÓ IMRE

Elhalasztják a pesti Fidesz-nagygyűlést - döntött tegnap a párt
országos elnöksége. Lázár János szerint számos komoly információ
támasztja alá, hogy merényletet készítettek elő a résztvevők
ellen.

A t ü n t e t ő k a Kossuth-szobornál gyülekeztek

Fotó: Schmidt Andrea
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Szegeden már 80 háziorvos írta alá a tiltakozó ívet

KÖRKÉP
DOMASZÉK. Egészségünkért
mottóval rendeznek
szűrővizsgálatokat Domaszéken
a Dózsa György utcai orvosi
rendelőben. Ma és hétfőn 13-tól
17 óráig szemészeti vizsgálatot
tart dr. Nóvák Erna. A
vizsgálatokra előre kell
bejelentkezni a 284-040-es
telefonszámon.
- A Kincskereső Óvoda
negyedik alkalommal rendezi
meg ma az ovinapot. A
programok 8.30-kor
kezdődnek. Délelőtt az
óvónők műsorát láthatják,
lesz ugrálóvár, kincskeresés,
só-liszt gyurmázás,
sétakocsikázás és ebédfőzés
bográcsban. 13 órakor
kézműves-foglalkozások, majd
dzsudóbemutató kezdődik. 15
órától az óvodás csoportok
mutatkoznak be, majd a volt
ovisok adnak műsort. A
rendezvény gyerekzsúrral
zárul.
KISTELEK. Szombaton és
vasárnap rendezik az V. Tisza
Part Open Hungary táncversenyt
a kisteleki sportcsarnokban,
(egyek a helyszínen válthatók.
MÓRAHALOM. Szeptember
24-én 15 órától tartják az idősek
napját az Aranyszöm
Rendezvényházban. Fellépnek a
mórahalmi óvoda, általános
iskola és művészeti iskola
népművészeti és
néptánccsoportjai, valamint az
algyői Parlando énekegyüttes. A
rendezvényen bemutatják a
mórahalmi süteményes
könyvet, mely elsősorban helyi
asszonyok fotókkal illusztrált
receptjeit tartalmazza. Az
eseményre a gondozási központ,
a szociális központ, a két idősek
otthona tagjait, illetve minden
75 év fölötti idős embert várnak.
SZEGED. A Tabán Általános
Iskola ma 16.30-tól tartja
hagyományos társasági
rendezvényét, a kerti partyt,
melyre minden jelenlegi és
korábbi tanulóját, szüleiket, az
iskola partnereit és támogatóit
várják.
A Pille utcai felújított
játszótéren családi napra várja a
felsővárosiakat szombaton
délután 3-tól 6-ig Pászti Ágnes, a
Centrum képviselőjelöltje.
- Szeptember 29-én 18 órától
rendezik a Radnóti-Ságvári
tömegsportrendezvényt a
Ligetfürdőben.
- A szőregi művelődési házban
ma asztalitenisz-edzést
tartanak. 17 órától
kézműves-foglalkozásra várják
az érdeklődőket.
ÜLLÉS. Szemvizsgálatot és
szemészeti szűrést tart ma dr.
Fülöp Zsuzsanna a
tanácsadóban 8 és 13 óra
között. A kismamákat a Radnai
utcai foglalkoztatóban
köszöntik 10 órakor.
Vérnyomásmérés 8 és 12 óra
között a művelődési házban.

Nem akarnak jelenteni

Programot alkotott
a polgári orvoskör
Egészségesebb Szegedért címmel
programot dolgozott ki a szegedi
polgári orvoskör - tájékoztatott
tegnap dr. Wittmann Tibor egyetemi tanár. A szervezet pártpolitikától függetlenül, szakmai
szempontok alapján igyekszik
jobbítani az orvoslás ügyét, mely
mostanra szerintük olyan helyzetbe került, ami az ellátási nehézségek miatt már alkotmányellenes. A program az egészségre
neveléstől az időskori és a szociális ellátásig mindenre kitér-

jed. Legfontosabb pontja a megelőzés, melynek kulcsát a szakemberek egy önkormányzat által
koordinált programban látják,
Szükségesnek tartják továbbá az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, valamint azt, hogy a
döntések meghozatala előtt a
szakma - melyet a szegedi egészségügyi koordinációs bizottság
tömörít - véleményét is kikérjék. A szegedi polgári orvoskör
célja, hogy programjuk országos
mintává váljon.

Sziráky Miidós jelölt
A jelentés miatt tovább kell üldögélni a váróban
Aláírásokat gyűjtenek a szegedi háziorvosok: októbertől nem kívánnak tételes betegforgalmi jelentést küldeni pácienseikről az egészségbiztosítónak. Egyrészt mert az adminisztráció a betegellátástól veszi el az időt, másrészt mert törvénytelennek gondolják az adatgyűjtést.
Szeptember elseje óta a háziorvosoknak tételes betegforgalmi jelentést kell készíteniük. Ez többek
között azt jelenti, hogy minden receptfelírást meg
kell indokolni, valamint minden egyes beteg minden egyes diagnosztizált betegségét megadott kódok alapján besorolni. Ezzel sokan nem értenek
egyet, ezért az ország több pontján aláírásgyűjtés
indult. A szegedi háziorvosok is tiltakoznak: néhány hét alatt körülbelül nyolcvanan írták alá azt
az ívet, melyben kijelentik, hogy októbertől nem
kívánnak jelenteni.
- Az orvosi lelkiismeret tiltakozik ez ellen mondta Szilárd András, a Szegedi Orvosi Kamara
elnöke. Mint mondta: gyakorlatilag a betegek minden bizalmas adatát kiadják a jelentésekkel az
egészségbiztosítónak, és nem lehet tudni, mire
használják azt fel. - AZ OEP az egyetlen intézmény, mely a taj-számot össze tudja kapcsolni a
személyi azonosító adatokkal. Ezért gyanús, hogy a

A Csongrád Megyei Bíróság jogerős döntésének értelmében a magyar
állampolgárságú Sziráky Miklós képviselőjelöltként indulhat az október elsejei önkormányzati választásokon.
Az ügy előzménye: az Üllési Helyi Választási Bizottság szeptember
elején úgynevezett kislistás képviselőjelöltként nyilvántartásba vette
Sziráky Miklóst, ami ellen a megyei közigazgatási hivatal fellebbezést
Fotó: Schmidt Andrea jelentett be. A hivatal álláspontja szerint az érintett - mivel Ausztriában van az állandó lakhelye -, nem választhat és nem választható. A
jelentésekből olyan adatbázist lehet létrehozni, területi választási bizottság ezután megváltoztatta a helyi bizottság
mely piszkos üzleti célokat szolgál. Például ha lét- határozatát, és megtagadta Sziráky Miklós képviselőjelöltként törtérejönne a több-biztosítós modell, az üzleti alapon nő nyilvántartásba vételét, ami ellen a jelölt fellebbezett.
működő biztosítók - tudomást szerezve a meglévő
Téves információk és félreértés alapján tegnap még azt írtuk, hogy
betegségekről - nem, vagy csak emelt áron kötné- a bíróság Sziráky fellebbezését utasította el, de éppen az ellenkezője
nek szerződést.
történt: a bíróság a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal fellebbeAz ilyesfajta adatszolgáltatást Szilárd András sze- zését utasította el, rámutatva, a hivatalnak nem is volt joga fellebbezrint az uniós törvények is tiltják. De nem ez a házi- ni a helyi választási bizottság döntése ellen.
orvosok egyetlen kifogása. - Óriási pluszmunkát
jelent az adminisztráció számunkra - mondta. Napi egy-másfél órával növeli meg a munkaidőnket, ráadásul teljesen értelmetlenül.
Cs. Szabó András háziorvos az elmúlt hetek tapasztalatai alapján azt mondja: egyértelműen kevesebb ideje jut a betegeire, vagyis a rengeteg adminisztráció az ellátás rovására megy. Éppen ezért - bár
az ív még nem jutott el hozzá - mindenképpen aláírja majd a petíciót. - Külön munkatárs foglalkozik a
jelentéssel, de még így is jelentősen lelassult a rendelés, hiszen azt az időt, amit eddig csak vizsgálattal
töltöttem, most meg kell osztanom azzal, hogy diktálom a kódokat és az indoklásokat, hogy mit miért
írtam fel - mondta, hozzátéve: mindez természetesen továbbra sem jelentheti azt, hogy ne lásson el
minden betegét, aki megjelenik a rendelésen.

Zsáktöltő rendszert
mutattak be

T Í M Á R KRISZTA

Autómentes nap Szegeden

Tömegközlekedés és kerékpár
A szegedi Széchenyi téren ma
délelőtt 10 órától rendezik az
európai autómentes napot. A
szervezők arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy érdemes
igénybe venni a tömegközlekedést, illetve kerékpárral a városban gyorsabbak lehetünk,
mint autóval.
Az európai autómentes napot
1997 óta évenként ugyanabban
az időpontban - szeptember
22-én - rendezik. A szegedi önkormányzat, a Százszorszép
Gyermekház, valamint a Csemete természet- és környezetvédelmi egyesület ma 10 és 14.45
között bonyolítja le a rendezvényt. A Széchenyi téren környezetvédelmi és természetfotó-kiállítást rendeznek. A kerékpár-

szaküzletek, szervizek ingyenes
kerékpár-átvizsgálást végeznek.
A gyerekek körében mindig nagy
sikerű KRESZ-oktatópályán a
Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság szakemberei tájékoztatják a tanulókat a helyes közlekedésről.
A Széchenyi téri középső sétányon felállított színpadon a
Százszorszép Gyermekház szervezésében közlekedéssel kapcsolatos mesejáték, koncert és vetélkedő lesz.
A „Szeged Greenways" térképein bemutatja a rekreációs célú,
városkörnyéki kerékpárutakat. A
Csemete az Eurovelo 1 l-es út városi szakaszán több útvonalat is
kijelölt, melyeket körbe járva az
egyes állomáshelyeken feladatokat lehet megoldani. Ezt egy pont-

gyűjtő verseny keretében rendezik. 11 órakor a Széchenyi térről
indul az a kerékpáros bejárás,
mely Felsőváros kerékpárútjait és
parlagfüves területeit ellenőrzi.
Ettől független a hagyományos
kerékpáros demonstráció, melyet a Critical Mass szegedi szervezői vezetnek. A kerékpáros
menet délután fél hatkor a Dóm
térről indul.
CS. G. L.
INGYENES UTAZÁS
Tavaly még csak az autómentes
napon lehetett ingyen utazni a tömegközlekedési eszközökön. Az
idén pénteken, szombaton és vasárnap is díjmentesen vehető
igénybe minden villamos-, autóbusz- és trolijárat.

Meggyorsíthatja az árvízi védekezési munkálatokat az a homokzsáktöltő rendszer, amit egy fővárosi környezetbizonság-technikai kft. munkatársai mutattak be megyei szakembereknek a tűzoltóság Napos úti laktanyájában. A homokzsákok megtöltése az
árvízvédelmi munkálatok során eddig kézi erővel történt, ami lassú és fáradságos munka. A Power-Sandking 800 Türbo fantázianévre keresztelt töltőrendszer segítségével - miután egy markoló
telerakta homokkal - egy óra alatt összesen 4200 homokzsák tölthető meg

Fotó: Karnok Csaba

EGYEDI AJÁNLATOK a Nissan
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Micra és Almera modellekre!

SZAZNMS ZAZIS

Nissan Micra

zfiQOMFIÜÓS

ÁRiJUÁZ

BEVÁSÁRLÓ HÉTVÉGE!
Roncsautó beszámítással!!
0 Ft kezdőbefizetéssel
2 9 7 3 5 Ft/havi részlettel
THM: 7.6%
Vagy 2 0 % befizetéssel havi 11 7 2 8 Ft*-os törlesztéssel THM: 6,3%
+ ajandék Navigációval és téligumi garnitúrával!

Nissan Almera
Roncsautó beszámítással!!
0 Ft kezdőbefizetéssel
3 5 0 4 5 Ft havi részlettel
THM:7,6%

—

Vagy 2 0 % kezdöbefizetéssel 1 6 5 5 6 Ft*/hó THM: 7.3%
• ajándék Navigációval és téligumi garnitúrával!

NISSAN Soltvadkert
6230 Soltvad kert, Kossuth u.95 Tel: 78/ 480-447. 30/4364)558
* Az elsá 2 évbenfizetendőhavi törlesztést mutatjal

Válasszon különleges ajánlatainkból:
• Pólóra (>00 OOO Ft használtautó bónusz, ajándék metál
• Golf és Golf Plnsra akár 1000 000 Ft extra árelőny
• lettára 350 000-600 000 Ft árengedmény
• Egyedülálló finanszírozás 0 Ft befizetéssel
Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Autócent Kft.
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 97. Tel.: 78/581-900 30/206-7714
Email: vw@kevesauto.hu Web: www.kevesauto.hu

• Csirkecomb előh

549 Ft/kg

• Csirke far-hát előh
• Csirke far-hát gyf
• Csirkemáj gyf., 1 kg

109 Ft/kg
109 Ft/kg
279 Ft/kg

• Csirkeszárny gyf
• Pulyka gulyáshús gyf
• Liba far-hát gyf

399 Ft/kg
799 Ft/kg
79 Ft/kg

• Pacalcsík gyf., 1 kg
• Kockázott marhahús gyf
• Baconos pulykamellérme 1 kg

739 Ft/kg
1179 Ft/kg
679 Ft/kg

6 7 2 4 Szeged, Vásárhelyi P. u. 3 - 5 .
Nyitva: h.-p. 6-17, szo.: 6-12, vas.: zárva
Az akciós árak' a készlet erejéig értendők.
Ticket Restaurant étkezési utalványokat é s
bankkártyát elfogadunk.
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Szabó Gábor rektor: Befektet a Mol és az egyetem is

Hároméves
szerződést kötöttek
Gazdasági s z a k e m b e r e k e t lehet bevonni a kutatásba, gyakorlatias képzést k a p h a t n a k a
diákok - e m e l t e ki Szabó Gábor r e k t o r kétféle h a s z n á t is
a n n a k a keretszerződésnek,
amelyet tegnap írt a Mol
NyRt. és hat hazai egyetem,
k ö z t ü k a szegedi.
Évente 150 millió forintos támogatásban részesül hat hazai
egyetem a n n a k a h á r o m évre
szóló keretszerződésnek az értelmében, amelyet tegnap Budapesten
írt alá
Mosonyi
György, a Mol NyRt. vezérigazgatója, valamint a hat intézmény vezetője. Köztük Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, aki lap u n k n a k elmondta: n e m támogatásnak tekinti azt az őszszeget, amely a szerződés révén az egyetem rendelkezésére
áll majd,- ez befektetés, az olajcég és az egyetem számára egyaránt. A három évre szóló, ezalatt folyamatosan aktualizálható szerződés révén a gazdasági szakemberek bekapcsolódhatnak a kutatásba, az
egyetemisták
gyakorlatköz-

HÍREK
NYOLC UJ VOLVO
A VÁROSI FORGALOMBAN
Már szállítja az utasokat
Szegeden az a nyolc új Volvo,
amelyekhez a Tisza Volán Zrt.
közbeszerzési eljárásban jutott
hozzá. Az autóbuszokat tegnap
adták át ünnepélyesen a városi
forgalomnak. Valamennyi
csuklós, alacsonypadlós, a
mozgáskorlátozottak
közlekedését könnyíti meg. A
közeljövőben további három új
Volvót helyeznek üzembe. A
korszerű járművek a 2, 83, 84,
valamint a 60, 71, 74, 79 járatok
vonalán közlekednek.
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A FŐSZER
Főszer Electric Zrt. néven, új
szervezeti formában,
cégcsoportként folytatja eddigi
tevékenységét a
Főszer-Elektroprofil Kft. jelentette be tegnap
sajtótájékoztató keretében
Lakatos Jenő vezérigazgató. Az
átalakulás oka, hogy a kft.
formát a cég kinőtte, az már nem
segítette további fejlődését, az
európai piacokra való kitörését.
3X50 A SZEGEDI
SZALONBAN

Csendes Tibor m a t e m a t i k u s ,
Roboz István kulturális
főtisztviselő, Zsuráfszki
Zoltán néptáncos-koreográfus
- m i n d h á r m a n ebben az
évben lettek ötvenévesek lesznek ma 19 órától a
Szegedi Szalon vendégei a
Bartók Béla Művelődési
Központ nagytermében. A
3x50 címmel megrendezett
beszélgetés házigazdája
Simoncsics János, az
intézmény igazgatója.
Közreműködnek: zenész és
táncos barátok a régi Bálint
Sándor Táncegyüttesből.
LAKOSSÁGI FÓRUMOK
A Független Városi Szövetség
- Magyar Egyesület 3., 8., 12.
és 23. választókörzetek
képviselőjelöltjei Bajusz
Izabella, Dabis Gábor, Bódi
József és Csányi Edwárd
lakossági f ó r u m o t tart ma
délután. A fórum a Vörös
Sándor Általános Iskolában
17.30-kor, míg a Csonka János
G i m n á z i u m b a n , a Déri Miksa
középiskolában és az Arany
János Általános Iskolában 18
órakor kezdődik. A f ó r u m o k o n
Apró Juhász János egyesületi
elnök és D l u s z t u s Imre
polgármesterjelölt is részt
vesz.
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pontú képzést kaphatnak. A
gazdasági szervezet és a képző
intézmény például bioetanol
előállításában
működhet
együtt.
Az SZTE
Földtudományi
doktori iskolája, az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani,
valamint a Földtani és Őslénytani Tanszék az alföldi mélymedencék vizsgálatát végzi el
a szénhidrogén kitermelés hatásfokának javítása céljából.
Ám a keretszerződés n e m egyszerűen az említett tudományos műhelyekre vonatkozik,
h a n e m az egész egyetemre, vagyis folyamatosan aktualizálható, más műhelyek v o n h a t ó k
be más célokért.
Mosonyi György, a Mol NyRt.
vezérigazgatója úgy fogalmazott, az együttműködés létrejöttével az egyetemek stabil pénzügyi forrásokhoz jutnak. De bővülnek a cég lehetőségei is, hiszen például tevékenyen részt
vehet a képzés és a munkaerőpiac összehangolásában. A szerződés speciális továbbképzési
programok
kidolgozására
is
módot ad.

Ma adják át a legrangosabb uniós kitüntetést

Szeged az első Európa-díjas
Magyarországon elsőként Szeged érdemelte
ki az Európa-díjat. A kitüntetést ma adják
át a városháza előtti téren. Az ünnepségen
jelen lesznek a testvérvárosok delegációi és
az Európa Tanács tagjai is.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeged városának - Magyarországon elsők é n t - 2006. május 12-én odaítélte az Európa
Tanács a legmagasabb kitüntetését, az Európa-díjat. A ma délután fél ötkor kezdődő ünnepségen, a városháza előtti téren Guy Lengagne, az Európa-díj bizottságának francia elnöke adja át Botka László polgármesternek a

legrangosabb uniós elismerést. Szegednek az
európai egység eszméjének terjesztésében elért sikereit, az európai kapcsolatok fejlesztéséért tett erőfeszítéseit ismerte el az Európa
Tanács. A díj 1955-ös alapítása óta 61 település kapta meg ezt az elismerést. A díj elnyerésében kiemelt szerepe volt Szeged testvérvárosi kapcsolatainak, a „Szeged Európa
Kapuja" ünnepségsorozatnak, az „Újjászületés éve" megemlékezéseinek, illetve a korábban elnyert „Climate Star 2004" díjnak.
Magyarország első Európa-díjas városát
Szilvásy György kancelláriaminiszter és
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem
rektora köszönti a ma délután fél 5-kor kez-

Elmondanám mindenkinek
Nagyon kedves női hang hívta fel tegnap szerkesztőségünket.
Nem beszélt
tüntetésről,
nem szólt politikusokról, egyetlen párt, politikai tömörülés nevét ki nem ejtette száján.
Csak Szegedet emlegette többször, büszkén, féltőn. Azt a várost, mely ma délután megkapja az Európa-díjat - idén egyedüliként Európában. Es erre ez a hölgy nagyon-nagyon büszke. És kér is valamit. Finoman, halk szóval mondja, mennyire szeretné, ha ez az ünnepség
méltósággal zajlana, megerősítené a szegediek önbecsülését, ragaszkodását, életrevaló lokálpatriotizmusát. Mindenkinek elmondaná, az elismerést nem egy pártnak, nem egy politikusnak, hanem az egész városnak adják. Amiben, vagyis az élhetőbb városban, benne
van az ő keze munkája is, hiszen ahogy meséli, virágot ültetnek lakótársaival a ház körül,
tisztán tartják a lépcsőházat, ellapátolják a havat a járdán, rendet tartanak a városrészben.
A kedves telefonáló az Európa-díj átadása alkalmából minden szépet, jót és tisztát kíván
a szegedieknek. És kellemes, visszavágyó itt-tartózkodást a negyven országból ideérkező
vendégnek. Úgy legyen!

dődő átadási ünnepségen. Szeged európai
fejlődésben, integrációban, kultúrában játszott szerepét a testvérvárosok nevében az
1975-ben Európa-díjat kapott németországi Darmstadt képviselője méltatja. A többi
testvérváros közül Cambridge,
Liege,
Odessza, Szabadka és Turku küldöttsége
vesz részt a rendezvényen. Az Európa Tanácsot spanyol, orosz, lengyel, litván, finn,
román és olasz tagok képviselik.
Az Európa-díjat néhány napig a városháza
előtti téren mindenki megtekintheti.
Az ünnepi rendezvénysorozat része a Széchenyi téri európai borok fesztiválja, amely
az átadási ceremónia után nyílik. A hangulatról a 100 tagú cigányzenekar 17.30-kor
kezdődő koncertje majd a Magyar Állami
Népi Együttes táncjátéka gondoskodik.
Holnap Szeged városrészei mutatkoznak
be a Széchenyi téren, itt koncertezik az Apostol együttes és Charlie.
ÚTLEZÁRÁS
^H
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Világháborús
gránát
Csongrádon
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy második világháborús aknagránátot, valamint egy 35
milliméteres
gépágyúlövedék-magot találtak egy öreg
csongrádi ház padlásterében
tegnap.
A veszélyes régiségekre bontás
közben leltek rá - tájékoztatta lapunkat Tuczakov Szilvána, a
megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Értesítették a rendőrséget, a rendőrség pedig a tűzszerészeket, akik hatástalanítják
és megsemmisítik a gránátot és a
lövedéket.
Információink szerint a Budai
Nagy Antal utca 32. szám alatti
házról van szó, és a helyi rendőrkapitányság eljárást indított,
hogy kiderítse, hogyan került az
épületbe a két régi robbanószerkezet.

Az ünnepség miatt ma közlekedési változások
lesznek a Széchenyi tér környékén. A városházával szembeni parkolóban a Kiss Ernő és a Károlyi
utca közötti szakaszon délután hat óráig nem lehet parkolni. Ma reggel 6-18 óráig nem lehet behajtani a Széchenyi tér Kiss Ernő és Károlyi utca
közti szakaszára. Délután 3 és 6 óra között lezárják a Kiss Ernő utca Tisza Lajos körút-Széchenyi
tér közötti szakaszát, a Sóhajok hídja alatti utat
és a Széchenyi tér Szeged étterem előtti részét.

Depardieu borait is megkóstolhatják
A világhírű színész, Gerard
Depardieu borait is megkóstolhatják az európai borok
fesztiváljára látogatók Szegeden. A filmóriás ízlését követi a százhektáros szőlőbirtokán a fajták kiválasztása,
pincészetében pedig a hagyományos erjesztési és érlelési
eljárások alkalmazása. A ma
kezdődő háromnapos rendezvényen kilenc ország borkülönlegességeit kínálják.
Az európai borok fesztiválját
mától Szegeden a Széchenyi
téren rendezik. Összesen kilenc ország legfinomabb borait és ételeit kóstolhatják meg a
látogatók. Az olasz, portugál,
spanyol, francia, német, osztrák, görög, romániai borok
mellett természetesen magyar nedűket is kínálnak. Már
jó előre megjósolható: nem
lesz olyan vendég, aki ne lenne kíváncsi a francia filmsztár
Gerard Depardieu boraira.

A világsztár az Anjou királyi
házról elnevezett, Loire-menti borvidék szívében elterülő
ősi kastélya körüli, XI. századi
alapítású százhektáros szőlőbirtokon a cabernet franc-t állította középpontba. A birtokot és a pincészetet minden
tekintetben Gerard Depardieu vezeti: a fajták kiválasztása, a hagyományos erjesztési
és érlelési eljárások alkalmazása az ő ízlését követi.
- Akik közelebbről ismerik,
jól tudják, hogy nem csupán
hobbija a bor, hanem a szőlészet és a borkészítés minden
részletével kapcsolatban széles körű nemzetközi tapasztalatokra épülő, határozott és
szakszerű álláspontja van mondta a színészfenonién
magyarországi barátja, Kardos
Gábor, aki a Napóleon című
film hazai forgatásán ismerkedett meg Depardieu-vel.
Nem véletlen, hogy Cyrano
megszemélyesítője tavaly a

Balaton mellett vásárolt szőlőbirtokot. Depardieu kijelentette: nem titkolja, hogy a legjobb magyar vörösbort szeretné elkészíteni Badacsonyban.
Tervei szerint a cabernet
franc-ból és a kékfrankosból,
illetve a francia és a magyar
szőlőfajták házasításával állítja majd elő azt a bort, melyet a
világ minden táján nagyra fognak értékelni.
CS. G. L.

SZEGED! INVITÁLÁS
Az európai borok fesztiválját
szervező Városkép Kft. hamarosan elküldi azt a meghívólevelet
Gerard
Depardieu-nek, melyben a jövő májusi szegedi borfesztiválra invitálják. Szélpál Gábor ügyvezető igazgató szerint jó esély
van arra, hogy valóra váljon
álmuk, és a filmóriás részt
vegyen az ország talán legnagyobb borfesztiválján.

Először Depardieu
tünk

Másutt bezárt üzemekből hoznak gépeket a gumigyárba

Fejlesztenek, embereket vesznek fel
lalkoztatottak száma, a jelenlegi
530-ról
előreláthatóan
570-580-ra.
A 2007 januárjára befejeződő
fejlesztésnek köszönhetően a
szegedi gyár a C o n t i n e n t a l csoporton belül a legfontosabb
üzem lesz. A meglévő technológiát egy újjal egészítik ki,
amelyet a tulajdonos egy Dániában bezárt gyárból telepít Szegedre - mondta Werner /. Kronenberg, a Phoenix Rubber és a
Conveyor Beit Systems Kft. távozó ügyvezető igazgatója, aki
a stafétabotot loachim
Brücknernek és Katona
Tamásnak
adja tovább.
Az 1996-ban privatizált Taurus Emergé G u m i i p a r i Kft. a
Phoenix
csoport
tagjaként
2000-ben kettévált a keverékés tömlőgyártással foglalkozó
Phoenix Rubber
Gumiipari
Előd és utód: Werner J. Kronenberg (balról) és )oachim Brückner az üzemcsarnokban Fotó: Karnok Csaba Kft.-re, v a l a m i n t a szállító hevedereket gyártó
Conveyor
Kölnből, a dániai Odensee-ből és Bilbaóból is telepítenek át gyobb textilbetétes szállítóheve- Beit Systems Phoenix Kft.-re.
gépeket és technológiát a szegedi gumigyárba ötmillió eurós der-gyártójává - jelentette be A két cég egyesítése a közeli
beruházás keretében. A fejlesztésnek köszönhetően 40-50 új mun- Tóth István divízióvezető. A fej- tervek között szerepel. A
nemrégiben,
lesztési elképzeléseket
Botka C o n t i n e n t a l
kahelyet hoznak létre.
Lászlóval, Szeged polgármesteré- 2005-ben vásárolta meg a
Ötmillió eurós beruházással je- porthoz tartozó Conveyor Beit vel is ismertették tegnap a két Phoenix csoportot, igy a szegelentősen megnöveli termelési Systems Phoenix Kft., s ezzel a szegedi gumigyár bejárásakor, di gyárat is.
F. K.
kapacitását a Continental cso- szegedi üzem válik Európa legna- hozzátéve, hogy emelkedik a fog-

borával

ismerkedheFotó: DM/DV

HÍREK
UROLOGUSKONGRESSZUS
Az urológiai tanszék IX.
trianguláris kongresszusát
tartották tegnap és ma Szegeden.
A kétnapos rendezvény a 80.
születésnapját ünneplő Scultéty
Sándor urológus professzor
köszöntésével kezdődött tegnap
a városházán, majd tudományos
előadások következtek. Ma
délelőtt négy műtéti bemutatót
tartanak a résztvevőknek,
valamint az újjáépült urológiai
osztályt is megtekinthetik az
érdeklődők.
KOSZORÚZTAK
A SZÉCHENYI-SZOBORNÁL
Születésének 215. évfordulóján
megemlékezést tartottak tegnap
Széchenyi István szegedi
szobránál; a róla elnevezett
főtéren a városvezetők, az
Országos Széchenyi Kör szegedi
tagcsoportjának, valamint a
Széchenyi gimnáziumnak a
képviselői koszorúztak.
ZÁKÁNYSZÉKI FALUNAP
Zákányszéken tizenkettedik
alkalommal rendezik meg a
zákányszéki falunapot
szombaton. 9 órakor ünnepi
szentmisét celebrál Cseh Zoltán
plébános. A megnyitóünnepségen
Kovács József polgármester és
Sándor Klára országgyűlési
képviselő köszönti a résztvevőket.
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A vásárhelyi kórház professzora szerint tízszer kockázatosabb otthon szülni, mint kórházban

Bence és Máté Vajháton jött a világra
Vásárhelyen ritkán fordul elő,
hogy a kismama nem ér be időben a kórházba, otthon születik
meg a gyerek. Tavaly csupán két
alkalommal történt ilyen. A Vajháton élő, ötgyermekes Elekes
családban viszont két kisfiú is
otthon látta meg a napvilágot.
Rcncc és Máté születésénél az
édesapa segédkezett. A kórház
szülészetének osztályvezető főorvosa szerint viszont a legjobb,
ha időben értesíti a kismama a
mentőket és kórházi ellátást kap.
Az otthon szülés kockázatos.
Két gyermekét is otthon szülte
meg a hódmezővásárhelyi Vajháton élő Elekesné Dáni Ibolya. A
fiatal asszony már korábban is
szerepelt lapunkban. Ibolya az
édesanyja annak a kislánynak, aki
alig egyévesen véletlenül forró
zsírba nyúlt, és súlyosan megsérült a keze. A házaspárnak a közelmúltban született meg az ötödik gyermeke, Máté, aki testvéréhez, a három és fél éves Bencéhez
hasonlóan otthon jött a világra.

99 Bence
születésekor
a mentők
kiérkezéséig
telefonon
tartottam
a kapcsolatot
az orvossal.

Elekesne Dáni Ibolya öt gyermekével. A két fiú született a vajháti családi házban

Elekes László

- Körházi szülést tervezetünk,
viszont olyan gyorsan történt
minden, hogy a baba nem várta

meg a mentők kiérkezését - mesélte Ibolya. Elmondta: rendszertelennek érezte a fájásokat, ezért
úgy gondolta, hogy van még idő
segítséget hívni. Még palacsintát
sütött a családnak, és elmosogatott. Ahogy a magzatvíz elfolyt, a
férje értesítette a mentőket, viszont a baba néhány perc múlva
megszületett.
Ibolyának a férje, László segített. Már többször vett részt kór-

házi apás szülésen, ezért tudta,
mire számíthat. Azért megjegyezte: egyáltalán nem volt nyugodt, pedig már az idősebb fiúkkal végigcsinálta mindezt.
- Bence születésekor a mentők
kiérkezéséig telefonon tartottam
a kapcsolatot az orvossal. Ő
mondta, hogy mire kell figyelnem. Máténál már tudtam, hogy
az egyik legfontosabb feladatom
a pici szájának kitisztítása. A

köldökzsinórt egyik szülésnél
sem bántottuk, azt szakemberre
bíztuk - magyarázta a fiatal ember, aki azt is elárulta: nem akart
arra gondolni, hogy valami baj
lehet a gyerekekkel vagy a feleségével. Hangsúlyozta:
ugyan
mindkét otthon szülés idegeskedéssel járt, de az nagyon jó érzés
volt, amikor a karjaiban tartotta
a kisfiát.
Vásárhelyen nagyon ritkán for-

Fotó: Frank Yvette
dul elő otthon szülés. Tavaly csupán két alkalommal történt,
hogy a kismama nem ért be időben a kórházba. Apró György, a
szülészet-nőgyógyászat osztályvezető főorvosa szerint az a legfontosabb, hogy a kismama vagy
a családja időben értesítse a
mentőket, és a kórházban szülessen meg a baba. Az otthon
szülés kockázata ugyanis tízszer
akkora, mint a kórházié. Ha nem

orvosi segítséggel jön a világra az
újszülött, akkor az a leglényegesebb, hogy kitisztítsák a száját,
hogy kapjon levegőt. Ha burokban születik, akkor azt is meg
kell nyitni, mert megfullad a pici. A professzor ismételten hangsúlyozta: időben be kell érni a
kórházba. Az otthon szülés esetén egyébként a baba a gyerekosztályra kerül.
T.A.

Fél évszázad - gyónásban
Opel. Jó ötletek - jobb autók.

Opel - 15 éve itthon.

Opel egyterűek rendkívül kedvező finanszírozással: az Opel Meriva már havi
27 990 Ft-ért, az Opel Zafira pedig már havi 37 990 Ft-ért az Ön családjának
büszkesége lehet,
www.opekhu/egyteru
A z a j á n l a t a z O p e l M e r i v a Essentia 1.4 Twínport és a z O p e l Z a f i a Enjoy 1.6 Twinport modellekre érvényes.
O p e l Z a f i r a , M e r i v a á t l a g f o g y a s z t á s (vegyes): 5 , 0 - 9 , 5 1/100 km, C 0 2 - k i b o c s á t á s (vegyes): 1 3 5 - 2 2 8 g/km.
A z a j á n l a t o k C H F - a l a p ú pénzügyi lízingkonstrukció igénybevétele esetén 25% kezdőbefizetés mellett, 120 h ó n a pos futamidővel érvényesek. Ajánlatunk 2 0 0 6 szeptember .15-től 2 0 0 6 . október 15-ig érvényes. Az ajánlatok
m e g v á l t o z t a t á s á n a k j o g á t fenntartjuk A képen l á t h a t ó autók illusztrációk. A részletekről érdeklődjön m á r k a kereskedésünkben!

Az ön Opel-partnere:

Opel Rupesky
6728 Szeged, Fonógyári út 2-4.
Tel.: (62) 558-400, Fax: (62) 558-401
opel@rupesky.hu, www.rupesky.hu

Vagy előbb, vagy utóbb, de ki szokott bújni a szög a
zsákból. Aki betűben „vétkezik ", könyvben is látni
szeretné. Növénytermesztök ismerik a talajerő-visszapótlás kötelezettségét. Szabad elvonatkoztatnom ezt a tételt mindenféle mezőgazdasági
művelettől, és a szellemiekre is érvényesnek tekintenem ?Amit a fölnövekvő ember kap okosoddsi tápanyagban, igyekszik visszajuttatni oda, ahonnan vétetett. A mélyből fölemelkedni tudó nemzedékre többszörösen is érvényes a tétel. Ezt teszi
most Tamasi Mihály is. Amiket összeírogatott újságíróskodása idején, szociológiai töltéssel, most
kötetbe foglalva igyekszik visszaadni olvasóinak.

a szerző, én már ritkán hittem el azt, amit az ő
korosztályának kötelező volt nemcsak hinnie,
de hirdetnie is. Az eszme jegyéhen nem az volt
az igaz, amit látott, az inkább, amit föntről annak mondtak. A csontokat ropogtató téeszszervezésekről sokszor írt. Az előszóban már kénytelen beismerni, hogy a mezőgazdaság szövetkezetesítése sok emberi tragédiával járt, de akkor nem vehette észre, hogy a tragédiák egynémelyike a suszterpárttitkárok és botcsinálta elnökök számlájára írható. Hosszú évtizedek teltek el, amíg - Németh László gondolatát követve - az idegen példa hazai földön nemesedhet.

Királyhegyesről, a Makó melletti kis faluból kapta a töltetet. A kérdés csak az, érdekel ez még valakit Királyhegyesen 1 Enyhíthetünk a dolgon, mert
nem csupán szülőfaluja adta a löketeket, hanem a
világ is, helyhez nem is köthetően. És akkor srófolhatunk megint egy kicsit a csavaron: a világot érdekli még? A megátalkodott Írogató ember így is
csak a kötelességet látja, és menti, a menthető.
Van még egy szempont, aminek ilhk előjönnie
mindenképpen. A hírlapi szenzáció három napig
tart. Vagy addig se. Kismillió jó gondolat bölcsője
- temetője is egyúttal. Az utókor leginkább hálátlanságáról ismerős a korosabb újságírók előtt, kemény tapasztalatok ezt sulykolják belénk, nem
lehet tudni, előbogarássza-e valaki azokat a gondolatfoszlányokat, amelyeket mi még fontosnak
tartottunk papirosra vetegetni. Inkább magunkra szeretjük vállalni ezt a föladatot is.
Miről is szól Tamasi Mihály legújabb kötete ? A
címe sokat elárul: A változó agrárvilág fél évszázada. Megrendülten olvashatjuk benne az egy
híján ötven esztendő kegyetlenül kemény világának, ne finomkodjunk, meglehetősen szemellenzős lenyomatát. Korban pár évvel előttem jár

Elment ugyan beszélgetni a kívül maradottakkal is, a kiszombori Laczi /ónossal is, és leírja például az akkor élenjáró négyzetes kukoricavetés
leleményét is. Maszek földön a sorok között szépen megtermett a cukorrépa is, ahogy máshol a
tök vagy a bab. Aki ma megnéz egy táblát, láthatja, olyan sűrű, ha betéved az aprócska kis kölök,
riasztani kell keresésére két falut, nehogy benne
vesszen. Sok minden megváltozott az ötven év
alatt. Sokan vannak, akik hithű konoksággal ma
is vallják, az volt az igazi, mások meg a rendszer
sírásóját is meglátják. Majdnem ötven évvel vetett vissza bennünket az a tény, hogy az egyedül
üdvös szövetkezés két lehetősége közül minket a
rosszabbikha vertek bele. Vannak, akik előtt ma
is vörös posztó a jó szövetkezet is.
Nincsen helyünk részletesen ismertetni. Végigvonul írásain Erdei Ferenc mozgalmi szentemberként tisztelt alakja. Nem lehet föladatunk
mérlegre tenni, amiben használt, és összevetni
elméletei ártalmaival, de talán vannak, vagy
lesznek ilyen emberek is. Kedves Miska, köszönjük őszinte gyónásodat. (Bába Kiadó).
H.D.

Negyedik Dimenzió a VTV-n
A szegedi Telin Televízióban lezajlott tulajdonosváltás miatt új csatornán jelentkezik a népszerű
Negyedik Dimenzió. A magazin ezentúl a szegedi
Városi Televízióban látható. - Ezzel a váltással a
műsor visszakerült oda, ahol tizenkét évvel ezelőtt
elindult, és a sok új tévés kolléga mellett újra
együtt dolgozhatok olyan kiváló szakemberekkel,
mint például Fischer Gábor, Szögi Lackó, vagy Gergely Péter, akik az első adások készítésénél is közreműködtek - mondta Sós Tibor, a magazin szer-

kesztő-műsorvezetője. Hozzátette, hogy bár a műsor megtartja eddigi profilját, vagyis továbbra is tudományos-fantasztikus, illetve ufós témákkal foglalkozik, a csatornaváltás megújulásra ösztönzi a
stábot. Ez érezhető lesz az őszi kínálaton is. A szeptember 30-i adásban az igazságügyi patológusok
munkáját „boncolgatják", októberben pedig igazi
szenzációra számíthatnak a repülés szerelmesei: az
új Grippen vadászgépek pilótái lesznek a műsor
vendégei a városi televízióban.
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Hajdú Andrásé
az idei Simándy-díj

Horváth Péter Szegeden és a Papp László-sportarénában is bemutatóra készül

A C a r m e n Don foséjaként is hallhatta a szegedi közönség a Honvéd
Együttesből indult fiatal tenoristát, Hajdú Andrást, akit most
Simándy-díjjal t ü n t e t t e k ki.
Hajdú András a budapesti Bartók
Béla Konzervatóriumba
járt,
majd a Honvéd Együttes Férfikarában kezdte pályáját. A Szegedi
Nemzeti Színház színpadán a
Don Pasqualéban Ernestóként
mutatkozott be, majd Pál szerepét alakította Huszár Lajos operája, A csend ősbemutatóján. A
múlt évadban énekelte el eddigi
legnagyobb szerepét, a Carmen
Don Joséját. Hétfőn, a Simándy
József születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett szegedi
gálaesten a legendás tenorista
özvegye adta át neki az idei Simándy-díjat.
- Nagyon meglepődtem, hogy
jeles kollégáim után, két szegedi évaddal a hátam mögött máris megkaptam ezt a szép elismerést. Különösen megható
volt, hogy épp Simándy József
születésnapján vehettem át a
díjat. Az ő lemezein nőttem fel,

azért lettem tenorista, azért választottam ezt a pályát, mert az
ő példája inspirált. Olyan szerencsém van, hogy ének-zene
tagozatos általános iskolásként
nyolcéves koromban ifjúsági
bérlettel még láthattam őt Bánk
bán szerepében az Erkel Színház színpadán - meséli Hajdú
András, akit ebben az évadban
Don Jósé mellett egy másik
olyan szerepben is hallhat a közönség, amelyben Simándy is
nagy sikert aratott: Manricót
énekli majd A trubadúrban.
- Ez a feladat minden tenoristának nagy kihívás, örülök,
hogy elénekelhetem Szegeden.
Szólistaként továbbra is fellépek
a Honvéd Együttessel, szabadúszóként pedig Debrecenben is
számít rám Kocsár Balázs. A
szegedi társulatban nagyon jól
érzem magam, ez a színház a
béke szigetének tűnik számomra. Szeretnék minél
többet
énekelni,
hogy később a fővárosban és esetleg
külföldön is bemutatkozhassak. Addig
persze
erősítenem
kell a nyelvtudásomat is. Nem vagyok
egy gyorsvonattípus,
szép lassan szeretném felépíteni a pályám. Feleségemmel
most
költöztünk
Gödre egy kertes
házba, ahol nyugodt
körülmények között
készülhetek. Gyermeket is szeretnénk
hamarosan. A zene
egyébként teljesen
kitölti az életemet,
ha nem énekelek,
akkor
időnként
diszkóban,
buliban, lakodalomban
DJ-ként is felbukkanok.
Hajdú András Dér Krisztinával a szegedi

Carmenben

Fotó: Veréb Simon

H. ZS.

Százötven éves
a szegedi színjátszás
Színháztörténeti beszélgetés-sorozatot szervez a Varga Mátyás
Alapítvány 150 éves a szegedi
színjátszás címmel. Első alkalommal ma 18 órakor a Varga Mátyás
Színháztörténeti Kiállítóházban
(Bécsi krt. 11.) Színházi körkép
Szeged - 2006 címmel Bátyai Edina, a Szegedi Szabadtéri Játékok és
Fesztivál Szervező Kht. ügyvezető
igazgatója, Székhelyi József, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Balog József, a MASZK Egyesü-

7

let elnöke, Kancsár József, a Pinceszínház igazgatója és Czene Zoltán, a Szegedi Egyetemi Színház
vezetője beszélgetnek. A sorozat
szerkesztője: Kovács Ágnes. Az est
résztvevői a rendezvény előtt,
17.45-kor megkoszorúzzák a Hági
étterem kertjének falán lévő emléktáblát, amit az első szegedi teátrum, az 1856-tól működött úgynevezett „Bódé-színház" helyén
állítottak 1956-ban, a 100 éves évfordulón.

„A Csaó, bambínó
az én Amarcordom"

Horváth Péter és a társulat a Csaó, bambínó tegnapi próbáján a kisszínházban
Az élet olyan embertelen választások elé is
állíthat bennünket, amelyekre nem vagyunk felkészülve - mondja Horváth Péter.
A drámaíró-rendező két '56-hoz kapcsolódó
darabját állítja színpadra ezekben a hetekben. A szegedi kisszínházban a gyerekkori élményei alapján írt Csaó, bambínót, a budapesti Papp László-sportarénában pedig az 56 csepp vér című rockmusicalt.
Horváth Péter édesapja, Horváth Jenő a szegedi színház főrendezője volt 1955-56-ban.
Október 23-a után a megyei forradalmi bizottság titkára lett Szegeden. - Mint a forradalom szereplőinek nagy része, apám is kommunista volt. Amikor megtudta, hogy lincselési szándékú ostrom készül a szegedi AVO-s
laktanya ellen, értesítette a parancsnokot telefonon, hogy hagyják el a kaszárnyát. A fiatal ÁVO-sok egy része talán ennek is köszönhette, hogy nem vált áldozattá. A forradalom
engem mint ötéves gyereket ellentmondásos
élményekkel ajándékozott meg: anyámmal
és öcsémmel épp akkor érkeztünk meg egy
nagygyűlésre, amikor apám arról beszélt:
akár a gyermekei életét is feláldozná a szabadság oltárán. A forradalmi hevületben ez
nagy tetszést aratott, de nekem furcsa volt,
hogy korántsem úgy beszél rólam, ahogyan
én szeretném. Apám a forradalom után a
Perbíró-per másodrendű vádlottjaként tíz
évet kapott, majd öt évre csökkentették a
büntetését, végül három és fél évet töltött
börtönben - meséli Horváth Péter, aki ennek
ellenére úgy véli: téves nyomon jár, aki a
Csaó, bambínóból élete tényeit próbálja rekonstruálni.
A tragikomédiát 1990-ben írta: akkor is
megvolt az akusztikája. - A nálam két és fél
évvel fiatalabb öcsém skizofrén elmebeteg,
aki belerokkant abba, hogy nem tudta feldoi-

gozni mindazt, ami velünk történt. Bennem
ugyanúgy megvan ez a hajlani, mint benne,
csak épp isteni szerencsével és rettenetes önfegyelemmel kilencéves koromtól fogva nevelem magam arra, hogy összeszedett és tragikusan optimista legyek. A gyerekkori élményeimet belefogalmaztam ebbe a tragikomédiába, ami tulajdonképpen egy testvérpár
visszaemlékezése. Az egyikük öngyilkos lesz,
a másik pedig úgy érzi: sok jót is kapott a Kádár-rendszertől. Az 199l-es József Attila
színházi ősbemutatónak az volt az üzenete:
rendben van, hogy a szocializmusnak nevezett időszak borzadály, de nem lehet megtagadni. Akárki akármit mond, azt a harminc
évet én oda nem adnám senkinek. Nem engedem a múltam meghatározó részét kitörölni! Se belőlem, se pedig a történelemből hangsúlyozza Horváth Péter, akinek a Csaó,
bambínó talán a legsikeresebb darabja. Japánban megnyert vele egy világversenyt, Kínától Izraelig 24 országban játszották, mindenhol nagy sikerrel.
Az október 7-i kisszínházi bemutatón Borovics Tamás és Gömöri Krisztián alakítja
majd a testvérpárt. Az anya szerepét Szabó

Fotó: Schmidt Andrea
Gabi vállalta, aki évek óta nem dolgozott a
szegedi teátrumban. Nagyapaként a nemzet
színészévé választott Király Leventét láthatjuk, rajtuk kívül szinte az egész társulat játszik. - Valami van ebben a darabban, ami a
rendszerváltás és a mostani évforduló aktualitásán is túlmutat. Szerénytelenül azt szoktam mondani: ez az én Amarcordom. Az évforduló kapcsán most mindenki sokat beszél
a forradalomról, de többnyire csak semmitmondó blöfföt, pártpolitikát és süket szövegelést hallok. Abban bízom, hogy egy '56-hoz
kapcsolódó személyes történet által jobban
megérthető és átélhető a forradalom. Az ötvenes-hatvanas évek slágerei szerepelnek
benne, mert állandóan rádiót hallgattam, így
fogalmi rendszeremet is átjárják ezek a slágerszövegek. Ha sétálok, az jut eszembe: „Járom az utam..." Ha esik: „Úgy koppan az
eső..." Genetikai szinten épültek belém,
ezért szervesen hozzátartoznak a történethez
is ezek a slágerek - vallja a szerző, akinek következő szegedi rendezése a Hamlet lesz.
Édesapjától hallott kulcsdarab - a Csaó,
bambínóban is felbukkan...
HOLLÓSI ZSOLT

56 CSEPP VÉR
Horváth Péter másik produkcióval is készül a jubileumra: 56 csepp vér című rockmusicaljét, amit
Mihály Tamással, az Omega basszgitárosával közösen írt, a Papp László-sportarénában 12 ezer néző
előtt mutatják be október 19-én. A Megasztárral népszerű lett Palcsó Tamás és a tehetséges ifjú
jazzénekesnő, Veres Mónika alakítja a két főszereplőt. - A fiataloknak szánt darab egy határszéli
kisvárosban és a szomszédos faluban játszódó modern Rómeó és Júlia történet. Mi van akkor, ha két
17 éves fiatal, az egyik egy kitelepített színész fia, a másik pedig a helyi ÁVO-S lánya halálosan egymásba szeret? Egy jelmezbálon Rómeónak és Júliának öltözve találkoznak, majd még aznap kitör a
forradalom. Néhány viharosan, tragikusan gyönyörűséges nap alatt rá kell ébredniük: a történelmi
pillanat nem azt kívánja tőlük, hogy szerelmesek legyenek, hanem azt, hogy szerelmüket és az életüket is feláldozzák. Az élet gyakran olyan embertelen választások elé állít bennünket, amelyekre nem
vagyunk felkészülve - mondja a szerző.

A Csongrádon élő művész Zentának alkotott

Sólyom és Tadics leplezte le Dudás szobrát
A vajdasági Topolyán született, de Csongrádon él és alkot Dudás
Sándor (képünkön), akinek Révész című szobrát a vajdasági városban, Z e n t á n avatták fel. A messze tekintő hajóst a szerb és magyar
államelnök együtt leplezte le. Ez felemelő pillanat volt a szobrász
számára is: annak idején a délszláv háború elől menekült h o z z á n k azóta már ötödik köztéri alkotását avatják a szülőföldjén.
A Csongrádon élő, de a vajdasági Topolyán született Dudás Sándor szobrászművészt kezdetben a hidak története foglalkoztatta, s egy hídszobor ötletén gondolkodott: a híd, mely összeköt két partot,
múltat és jövőt, a folyó két partján élő népeket, magyarokat és szerbeket. Zenta vezetőivel végül abban egyeztek meg, hogy
egy bronz révész fog állni a Tisza-parton,
akinek az a foglalkozása, hogy egyik partról átvisz bennünket a másikra. A szobor
azokban a nehéz hetekben kezdett formálódni, amikor Csongrád egy emberként
küzdött a megáradt folyóval, amikor részben elvette a nagy víz Dudás munkahelyét, a művésztelepet, melynek vezetője
és mindenese immár 15 éve. Nyurga, ha-

tározott embert képzelt maga elé, aki nem
fél a nagy víztől sem.
fuhász Attila, Zenta polgármestere
örül ennek a szobornak, mely - mint
mondják - jó időben érkezett. Kevés
szoborról mondható el, hogy két államelnök leplezi le - ezzel ez történt: a szerb
Borisz Tadics és a magyar Sólyom László
avatta ily módon a csongrádi szobrász
alkotását szeptember 10-én. Dudás szerint mindketten egy hullámhosszon voltak, európai levegő vette körül az alkotást, köszöntő-méltató szavaik nyomán.
Ez számára azért fontos, mert ő másfél évtizeddel korábban a délszláv háború poklából menekült a csendes csongrádi művésztelepre.

ják, és mintha - alkotásai révén - hazahívnák.
- M i n d e n szoboravatás m á s és
m á s . Ami beleég az ember emlékezetébe, hogy nagyon sokan voltunk a
szobor körük: éljenezték, tapsoltak a
magas rangú vendégeknek, akik közt
ott volt Habsburg Ottó és fia, György
is, n e m véletlenül, hiszen a zentaiak
azt ünnepelték, hogy ötszáz éve kapott városi rangot a település a magyar királytól. M i n t h a á l m o d n á az
ember ezt a szituációt, az utolsó magyar király fia és mi, akik meg akar u n k m a r a d n i a vajdaságban egy térben: ez valóban m ú l t u n k és jelenünk
keveréke.
A szobrász azt mondja, az ö Révészéhez több nyelven is lehet szólni. MagáA Révész - a leleplezés utáni pillanatokban - állta a fotósok rohamát Fotó: DM/DV ról annyit mondott, továbbra is akkor
érzi jól magát, ha sok a munkája, és
- Az ember életében kevés ilyen pillaA Vajdaságban, vagyis szülőföldjén emiatt egybefolynak a napok és az éjszanat akad... Nehéz ez szavakba önteni - már az ötödik köztéri szobrát állítják fel, kák.
BÁLINT GYULA GYÖRGY
mondta Dudás.
mióta Magyarországon él. Számon tart-
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A pénz miatt is vonzó lehet a polgármesterség és a képviselőség

A szentesi énekesnő

luxushajón

turnézott

Alaszkában énekelt
Bárányi Kati

Havi kétszázezer fixszel

Alaszkában töltötte a nyarat Bárányi Kati. A szentesi énekesnő
nemrégiben tért haza néhány napra csendes-óceáni turnéjáról,
ahol luxushajón énekelt. A havas sziklák és az aranyásók földjén
Horváth Charlie öccsével zenélt együtt.
Bárányi Kati nem először utazott
messze földre angol anyanyelvű
közönségnek énekelni. A szentesi lány Alaszkában töltötte a
nyarat, és fantasztikus élményekkel tért haza. Az észak-amerikai földrészre szóló meghívás
kapcsolatainak köszönhető, Kati
ugyanis Budapesten és külföldön
már tizenhárom éve énekel elegáns éttermekben.
A
holland-amerikai hajótársaság felkérésére két és fél hónapig utazott Alaszka
csendes-óceáni
partjainál a nyári hónapokban ez alatt az idő alatt mindössze
kétszer volt húsz fok. A többi napon mindig húsz fok alatti volt a
hőmérséklet. A hajó körpanorámás bárjában Horváth Charlie
öccsével együtt lépett fel. - Csaba kitűnően szaxofonozik, nagyon jó útitárs volt, minden kalandban lehetett rá számítani mesélte Kati. Fjordokban pihenő
gyilkos bálnák, lazacfogásban
ügyeskedő fókák, tengeri vidrák
látványa vonzotta a luxushajó
utasait, köztük Katit is. Az énekesnő számára a nyár nem elsősorban munka, sokkal inkább élvezet volt. Elmondta, hogy a
Földközi-tengeren már többször
hajózott így.

szentesi lány nagy örömére
Tankcsapda feliratot is felfedezett egy sziklafalon, ebből is láthatta: nem a világ végén jár. A
városok utcáin kitömött jegesmedvék és grizzlyk sorakoznak
turisztikai
látványosságként,
kellemes nyüzsgés jellemzi a
nyugalmas hétköznapokat. Az
alaszkaiak ismeretlenül is adnak
egymásnak aprót, ha azt látják,
valakinek a boltban nem elég a
pénze. Egyszóval, igazán jól telt
az idő az aranyásók földjén. Katit egyébként marasztalták, de a
szíve visszahúzta Magyarországra. Bár nyolc nyelven énekel, a
standard dzsesszdalokat a világ
minden táján eladhatná bársonyos hangján. A szentesi lány
visszatért a budapesti Nosztalgia étterembe. Az elit hely rendszeres vendége Bárándy Péter
ügyvéd, Medgyessy Péter volt
miniszterelnök, de megfordult
itt Faludy György is. Kati úgy érzi, hogy a szalonzenében megtalálta a teljességet, boldogan énekel dzsesszt, de - mint mondta már vágyik egy kisbabára.
BLAHŐ GABRIELLA

A DARIDOTOL A ROYAL HOTELIG

Bárányi Kati először Szegeden
Elmesélte:
Skagway
vároSzegcdi önkroniányzati képviselők a városháza folyosóján. A megyeszékhely „honatyái" jóval többet keresnek, m i n t kistelepülési kolénekelt 17 éves korában. A tanítólégáik, de helyenként a falusi képviselő-testületbe is megéri bekerülni
Fotó: Segesvári Csaba sában, egy skanzenszerűen kiképzős lány dolgozott a Fábryalakított westernszalon ablakaishowban és a Dáridóban. Énekelt
Sok vagy kevés a 200 ezer forint feletti még neki költségtérítés is. Szerinte a poszt jat kap, 234 ezer 740 forintot tehet zsebre ból lányok integettek, amikor ő
a fővárosi Grand Casinóban, a Hofelkiáltott: „Kati vagyok, Mapolitikusi fizetés az önkormányzatoknál? A iránti élénk érdeklődésben a pénz is szere- havonta.
tel Aquincumban és a Royal Hotelgyarországról! A kurtizánnak ölkisebb településeken élők szerint sok, és a pet játszik, hiszen - ahogy a településvezeben. De fellépett már Németortözött lányok így feleltek: „Bupénz nagy szerepet játszik a jelöltek in- tő fogalmazott - olyanok is indulnak, akik „Tüdőm, hogy sokallják"
szágban és Olaszországban is.
dapest,
paprikafesztivál!"
A
dulásában a helyhatósági választáson. A szerinte nem mérték fel, mivel jár a pol- Tudom, hogy az emberek sokallják a képvinagyvárosi politikusok szerint viszont ke- gármesteri m u n k a , csak a fizetés lebeg a selők tiszteletdíját, de sokan nem tudják, mivés, illetve arányban áll az elvégzett mun- szemük előtt. Eperjesen a képviselők is lyen munkát végez az egyéni körzetben megvákapnak tiszteletdíjat, alapból havi tízez- lasztott városatya - közölte Gila Ferenc, aki
kával a 200 ezer forint feletti tiszteletdíj.
ret, a bizottsági tagságért pedig további nem titkolta, hogy nyugdíjasként jó keresetkieCsongrád megye hatvan településén 173 pol- négyezer forintot. A hét képviselői helyre gészítés számára a képviselői tiszteletdíj. Baktó
17-en pályáznak a faluban.
és Újpetőfitelep szocialista képviselője szerint a
gármesterjelölt és 1680 kislistás és egyéni
körzetében elvárják tőle az emberek, hogy
választókerületi képviselőjelölt indul az ön„mindig, mindenhol ott legyen, éjjel-nappal
kormányzati választáson. Van olyan telepü- Nagy település, nagyobb fizetés
lés, ahol mindenki polgármester akar lenni
A település nagyságával egyenes arány- rendelkezésre álljon". Emellett készülnie kell a
(Eperjes, Maroslele, Zsombó), máshol vi- ban nő a polgármesterek és önkormányza- közgyűlésre és a bizottsági ülésekre. Gila úgy
szont lasszóval sem tudtak az egyetlen indu- ti képviselők fizetése. Szegeden Botka érzi, az általa elvégzett munka és a fizetése
lóval (Kistelek, Mórahalom, Nagytőke) László polgármester havonta bruttó 670 arányban áll. Az MSZP-s politikus egy azon
szemben ellenjelöltet fogni.
ezer forintot keres, az önkormányzati képviselők közül, aki 300 ezer forint felett keres
képviselők tiszteletdíja pedig bruttó 150 havonta. Gila ellenfele lesz Baktón a fideszes
Nyolcan indulnak egy székért
ezer forint. Az alapdíjon felül - attól füg- Kohári Nándor, aki az előző parlamenti ciklusA polgármester-aspiránsok számát te- gően, hogy a képviselő bizottsági tag, alel- ban az önkormányzati képviselői munka melkintve Eperjes tartja a csúcsot a megyé- nök vagy elnök - még 54, 88 vagy 135 lett havi bruttó 120 ezer forintért volt Rákos Tiben. A Szenteshez közeli, hétszáz lelket ezer forintot tehet zsebre. A polgármes- bor országgyűlési képviselő titkára. Kohári számláló faluban nyolcan szállnak harcba ternek havonta több m i n t száz, a képvise- akinek így az elmúlt négy évben bruttó 300 ezer
a polgármesteri székért. Mások mellett lőknek pedig 30 ezer forint költségtérítés forint felett volt a havi jövedelme - elmondta,
megméreti magát hivatali dolgozó, nyu- jár. Mindemellett 10 és 100 ezer forint inkább kára származott a főállású politizálásgalmazott rendőr és biztonsági őr is. A közötti tiszteletdíjat kapnak havonta ból. Beszámolója szerint legutóbb azért nem
községben 535 választásra jogosult él, ami azok a képviselők, akik felügyelő-bizott- kapott meg egy állást, mert tudták róla, hogy
azt jelenti, hogy a jelölteknek 18 ajánló- sági elnökként vagy tagként ellenőrzik a intenzíven politizál. HaágZalán fideszes képviszelvényt kellett összegyűjteniük az indu- városi cégek működését. Akadnak a szege- selőjelölt, a Déli Riport volt főszerkesztője úgy
láshoz. „Úgy érzem, hogy nem tudom to- di képviselő-testületben tanácsadó képvi- nyilatkozott a Fölsővárosi Híradó című kiadvább eredménnyel szolgálni a szülőfalu- selők is, akik m u n k á j u k é r t havi 25 ezer ványban, hogy anyagilag nem éri meg képvisem a t " - adott választ Kollár lános arra a forintot kapnak. így a városatyák közül lőnek lenni. Szerinte egy mezei önkormányzati
kérdésre, miért n e m szállt ringbe. Kollár többen bruttó 300 ezer forint feletti ösz- képviselő kevesebbet keres, mint egy pedagókét cikluson át vezette a falut főállású pol- szeget szednek össze havonta. Egy mezei gus. „Ennél újságíróként lényegesen többet keAmerikai luxushajó után újra egy fővárosi elit étteremben énekel
gármesterként. A m u n k á j á é r t havonta képviselő, aki csak alapdíjat, költségtérí- restem" - mondta Haág az interjúban.
SZ. C. SZ.
dzsesszt Bárányi Kati
Fotó: Blahó Gabriella
bruttó 247 ezer forintot kapott, de járt tést és egy bizottsági tagságért járó pótdí-

Bemutatkozott a Skoda egyterűje - Nyílt hétvége: szeptember 23-24.

Roomster a Tárkány Autóháztól
Exkluzív bemutató színhelye volt szerdán a Tárkány Autóház szegedi,
Szóregi úti szalonja. A Skoda egyterűjének, a Roomstemek a premierjén a
helyi közélet számos prominense megjelent, köztük Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester is. Szombaton és vasárnap nyflt hétvégén mutatkozik be a legifjabb családtag.
A szerda délután házigazdája, Horváth Krisztina marketingigazgató köszöntötte a vendégeket, akik megtudhatták, hogy a már Hódmezővásárhelyen,
Makón, Kecskeméten és Debrecenben is érdekelt Tárkány Autóház régiós
törekvései sikeresek - így ez a legnagyobb Skoda márkakereskedés az
országban.
Felvezetésként Trabarna, a tehetséges hangutánzó szórakoztatta a megjelenteket, valóban élethű Trabant, MZ és Wartburg „bejátszásokkal".
A Roomsterek leleplezésére sem kellett sokat várni, miután Boldvai Ákos
ügyvezető igazgató bemutatta az autó előnyeit, egyszerre három is a kíváncsiskodók rendelkezésére állt. A vendégek éltek is a lehetőséggel, s annyira lekötötte őket az újdonság, hogy csak többszöri biztatásra kezdték el
látogatni a bőséges étel- és italkínálattal szolgáló büféasztalt.
No de lássuk a főszereplőt. Az autó szép és praktikus, a Skoda Roomstemek
nagy a térkínálata, az újszerű belsőtér-kialakítás, valamint a változtatható
ülésrendszer pedig kitűnően alkalmazkodik az egyéni igényekhez.
A Roomsterben még akkor is 450-530 literes a csomagtartó, ha öten utaznak. A hátsó ülések lehajtásával 1555 literre növelhető a tér, sőt az ülés-

sor kiszedésével 1780 literig bővíthető a kapacitás.
A belópőmodell a benzines 1,2 literes motortól indul az 1,6 literesig. Kétféle
1,4-es és egyfajta 1,9 literes takarékos dízel is választható a Roomsterhez.
Az autó alapára 2,999 millió forint, a dízel erőforrással szerelt változatok 3,759
millióról indulnak.
A Tárkány Autóház szeretettel várja régi és új partnereit, skodás és csak
ezután Skoda-tulajdonossá váló vásárlóit is a szombati és vasárnapi nyílt
hétvégére. Aki élvezni akarja az autó előnyeit, szeptember 23-án és 24-én
nem csupán megnézheti, de ki is próbálhatja az új Skoda Roomstert.
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Nyakunkon
a helyhatósági választás

Mókás hirdetések
Az alábbi hirdetések amerikai újságokban jelentek meg:
- Analfabéta? Nem probléma! írjon nekünk, és segítünk.
- Autószerviz: ingyen autómentés. Próbáljon ki bennünket
egyszer, és sosem fog máshova menni!
- Kutya eladó! Megeszik bármit, és szereti a gyerekeket!
- Spóroljon: vásároljon nagy mennyiségben! Maximális menynyiség: 1.
- Vacsorakülönlegességek: Pulyka: 3,25$; csirke vagy marba:
2,25$; gyerekek: 2,00$.
- Eladó egy antik íróasztal. Ideális hölgyek számára, vékony
lábakkal és nagy fiókkal.
- Itt az alkalom, hogy fülbevalót tegyen a füleibe. Egy ingyenpárt
is adunk!

Gombhoz a kabátot

Gordiuszi csomó

Válogatás
Nem az a baj, hogy nagy az Isten állatkertje, hanem, hogy
alacsony a kerítés.
Ha úgy gondolod, hogy mindenkiben van egy kis jó, akkor még
nem találkoztál mindenkivel.
A mi irodánkban mindenki örömet okoz nekünk. Egyesek
azzal, hogy bejönnek, mások azzal, hogy kimennek.
Addig röhögtünk a főnök viccén, amíg megértettük, hogy az a
mai feladat.
A munka élteti az embert, de a pihenés sem ölt még meg
senkit!
Aki a kicsit nem becsüli, az simogassa.
Ne halaszd holnapra, amit meghatározatlan időre elnapolhatsz!
Nem a világ lett rosszabb, a hírszolgáltatás lett jobb.
Aki korán kel... hamarabb iszik.
Azt mondják, elmebajban szenvedek. De én nem szenvedek,
élvezem minden percét.
Az alkohol nem válasz, de legalább elfelejted a kérdést.
Az ember lehet szélvédő, és lehet bogár...

A DELMADAR HETI MEGALLAPITASA

Szentes egyik önkormányzati
választókörzetében mindössze két jelölt
indult, s történetesen mindkettő tűzoltó ráadásul a helyiek is egyformán kedvelik
őket. A gordiuszi csomót úgy sikerült
átvágni, hogy többfordulós szakmai
versenyt rendeztek a jelölteknek.
Képünkön a harmadik, beöltözös feladat,
amelyen a jobboldali aspiráns 7,8
másodperccel megelőzte a baloldalit

Nem minden
arany, ami
hörcsög!

Fő az elegancia - adta ki a jelszót a szocialisták szegedi választási központja, s az
egyik hátsó helyiségben öltözködőszobát rendeztek be a kampányolni induló
jelölteknek. Itt gombhoz a kabátot ugyan nem, de inghez a nyakkendőt könnyen
kiválaszthatják a magukat megméretni kívánó férfiak. A jó ízlés belülről fakód,
ám - mint egy fideszes kiszivárogtatásból megtudtuk - a jelöltek (videó) telefonos
segítséget is kérhetnek egy a nap 24 órájában rendelkezésre álló divattanácsadótól
FOTÓ: KARNOK CSABA

Szakmai szimpózium

Megszorító csomag
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Az utóbbi időben nagyon sok közönségvonzó szabadtéri programot szerveztek
Vásárhelyen, ám ezek nem kampányrendezvények voltak, mint ahogy a szocialisták
állítják. Az igazság ezzel szemben az, hogy egy mobilnézötér-gyártó teszteli termékeit
a dél-alföldi városban, s ami az egyik oldalról kampányrendezvénynek
tűnik, az
valójában szabadtéri szakmai szimpózium, ahol a tömegben elvegyült vevőjelöltek
árgus szemekkel figyelik a termékeket - közel maximális terhelés mellett

Már a helyhatósági választásokra
koncentrálnak a megyei közgyűlés
„továbbszolgálni" kívánó tagjai is, amit
bizonyít egy minapi kínos malőr. Az ülés
közben megjelent a takarítónő, s közölte
a meglepett helyi politikusokkal, hogy
legutóbb valaki itt hagyta a táskáját,
benne egy megszorító csomaggal.
Gondolhatják, hogy nem akadt gazdája,
s a hozzáértők szerint október másodika
előtt már nem is akad

FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA
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A DÉLMADÁR HETI
KÉRDÉSE

- Ki az abszolút
optimista férfi?
- Aki a feleségét
járó motorral
várja a ruhabolt
előtt.
®

FOTÓ: FRANK YVETTE, SZÖVEG: K. A.

Szamitogeporult
Jelek, amelyek arra utalnak,
hogy túl sokat foglalkozol számítógépekkel:
- Amikor látsz az utcán egy
csuklós buszt, elgondolkozol azon,
hogy vajon 16 vagy 32 bites-e?
- Álmaidban a színes tinta is
true-color.
- Olvasol egy könyvet, és automatikusan keresed a lap szélén a gördítősávot.

- Felveszed a telefont, és automatikusan egy IP-címet kezdesz beírni.
- A liftben kétszer kattintasz a
kívánt emelet gombjára.
- Keresed az ikont, amire kétszer kattintva ki tudnád nyitni a
hálószoba ablakát.
- Ha elkövetsz valami hibát,
elkezded keresni a visszavonás
funkciót.

- Lenézed azokat az embereket, akik csak szimpla írássűrűséggel beszélnek.
- Simán megértesz egy olyan
mondatot, amiben háromnál
több betűszó szerepel.
- Az autód sebességmérőjét
km/h-ról átskáláztatod dpi-re.
- Gyakrabban cseréled a képernyővédődet, mint az alsógatyádat.
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A boldog nők öt titka
1. Fontos, hogy egy olyan férfit találj, akivel megoszthatod a
felelősséget és a háztartási munkát, és hogy legyen egy jól fizető
állása.
2. Fontos, hogy egy boldog férfit találj, aki imád táncolni,
utazgatni és mindig megnevettet.
3. Fontos, hogy egy romantikus férfit találj, akire érzelmileg
támaszkodhatsz anélkül, hogy ő ezt kihasználná, és ráadásul nem
hazudik.
4. Fontos, hogy egy olyan férfit találj, aki tökéletes szerető és
imád veled hancúrozni.
5. Fontos, de nagyon fontos, hogy ez a négy férfi ne ismerje
egymást!

etői ajánlatok a mai napra

GRAFOLÓGUS
(felsőszintű OKJ: 54 789904)
képzést indít Szegeden a

DÉL-ALFÖLDI
GRAFOLÓGIA CENTRUM
Tel.: 62/460-563; 30/290-3160
E-mail: graroda@t-nnlinc.hu
OKÉV-szám:
06-0019-06

SAKKSZAKUZLET

SAKKISKOLA

TANULJ SAKKOZNI!
20 órás (10 alkalmas) kezdő
sakktanfolyamokai indítunk ok- j
tóber 2-tól kezdődően minden
korosztály yamára. Az oktatást
felkészült elméleti szakemberek;
H vezetik a modern digitális tech-•
nikai eszközökkel is leiszereit oktató centrumunk-:
ban. Tankönyvet minden résztvevőnek biztosítunk, i
A tanfolyam elvégzéséről oklevelet adunk.
6725 Szeged, Nemestakáo u. 49.
Tol/fax: 162) 45 25 45 Mobil: (30) 9 672 762
chesspresstácbesspress.hu www.chess-press.hu

KET BRIÓS BESZELGET AZ EGYETEM

KET FANK BESZELGET
- KÉPZELD, FELVÉTELIZTEM AZ EGYE-

BÜFÉJÉBEN.

TEMRE.

- TE! HALLOTTAD, HOGY FELVETTÉK A

- ÉS FELVETTEK?

FÁNKOT?

- HÜLYE VAGY? EGY FÁNKOT?

- NA NE MÁR. AZT A HÜLYÉT?

KÉT BRIÓS BESZÉLGET.

KÉT HÜLYE BESZÉLGET.

- HÜLYE VAGY?

- FELVETTEK AZ EGYETEMRE?

-DEHOGYIS. FELVETTEK AZ EGYETEMRE.

- NEM, DE ETTEM KÉT BRIÓST!

Vizitdíj

A7. ALAPÍTVÁNY A SZEGEDI ZSINAGÓGÁÉRT szervezésében

2(106. S Z E P T E M B E R 25-ÉN,

Éjjel h á r o m k o r a rendőr
beállít anyaszült meztelenül az őrsre. Az ügyeletestiszt csak nézi megrökönyödve, m a j d megkérdezi
tőle:
- Mi a francot keres maga
itt ilyenkor, és ráadásul meztelenül?
- Jelentem, én egy buliról

hétfőn 19^ órakor
a s z e g e d i ú j z s i n a g ó g á b a n ( J ó s i k a u. 10.)

a Weiner Kamarazenekar Mozart-Bartók estjére kerül sor
a II. Szegedi Zsidó Kulturális Fesztivál programjaként,
a zsinagóga rekonstrukciója javára.

Közreműködik: MártTy Gabriella (hegedű) és Mac/elka Noémi (zongora).
Kéljük férfi látogatóinkat, hogy a zsinagógában kalapot vagy sapkát viseljenek.
Elővételi j e g y m e g r e n d e l é s :
az alapítvány 6722 Szeged, Gutenberg u. 2 0 . 1 . emeleti irodájában kedden és
csütörtökön, 9 - 1 1 óra között személyesen, vagy a 62/423-849-es telefonszámon.

CÉGEK FIGYELMEBE!
Vállaljuk cégek, intézmények, ipari területek napi szerződéses
takarítását az egész délkelet-magyarországi
régióban.
Cégünk komoly referenciákkal
rendelkezik!

&CLEAN

- Nézd, mit találtam! Pedig azt mondta, hogy nincs pénze
vizitdíjra!

STAR Co^lm Kft.

6 7 2 9 SZEGED, SZABADKAI ÚT 7 2 .

,

TEU/FAX: 6 2 / 4 2 7 - 2 9 6 • 2 0 / 9 9 - 9 9 - 0 8 1

SHARE
w o m e n s

TM

w e a r

UJ ShAPE és STEILMAHH
kollekció érkezett.
Póló; pulóver- és farmervásár
3990 és 4990 Ft-os egységáron.
M- TRADE

Kft. Szeqed, Dugonics lér 11. T.:

62/540-250

Adománygyűjtő perselyek a Tappancs Tanyán élő kutyák javára:
Állateiedelbolt Szeged, Csap u.
ÚJ - Ag u.-i élelmiszerbolt Szeged, Ág u.
ÚJ - Bodó Autósiskola Szeged, Mikszáth K. u.
Bon-Bon Édességbolt Szeged, Tisza Lajos krt.
Burger King Szeged, Dugonics tér
Brunner Bőrdíszmű Szeged, Nagy Jenő u.
CBA Élelmiszerbolt Szeged, József A. sgt.
Csamangó Éva virágüzlete Szeged, Kossuth L sgt.
Eldorádó Szeged, Kárász u.
Eszik Optika Szeged, Tisza Lajos krt.
Frakk 96 Kft. - állateledel-kereskedés Szeged, Kálvária sgt.
FNX Élelmiszerdiszkont Szeged, Vásárhelyi P. u. 1.
Hamm-Bár Pizzória Kistelek, Petőfi utca
Hansa Kontakt Élelmiszer Nagyker, Szeged
Intemetkávézó Szeged, Híd u.
Korúca Digitális Fénymásoló Szalon Szeged, Dáni u.
ÚJ - Kossuth Patika Szeged, Kossuth L. sgt.
Kukori Baromfibott Szeged, Kereszttöltés u.

<
j

Ftappai Csavarbolt S z e g e d , Ő a k a y N. u. 29.

Dr. Flengei ós Tsa Kisállat-ambulancia Szeged, Körtöltés u.
Sport Ékszerbolt Szeged, József Attila sgt.
ÚJ - Stop Cukrászda, Szeged-Kiskundorozsma
Trópus díszállat-kereskedés Szeged, Vedres u.
Vodafone márkabolt Szeged, Széchenyi tér
Ezúton köszönjük az Itt felsorolt vállalkozások támogatását!

Várjuk további forgalmas üzletek jelentkezését,
ahová perselyeket helyezhetünk el.
Tappancs Állatvédő Alapítvány - Adószám: 18469453-1 -26
Információ: 70/380-9922 (8-20 óra között)
Számlaszám: H V B Bank:

10918001-00000019-48600008
) K O N K A MINOLTA

Digitális Fénymásoló
Szalon é s Szerviz

FM95.4^Rádió88
DÉLMAGYARORSZÁG
DÉLVILÁG
-OTTHON VAN!

Ezért szeretjük mi
az őszi sörfesztiválokat

A postás
Egy hétfő reggel a postás
éppen szokásos körűtját
rója, amikor látja, hogy
Kovács jön ki a kukához
egy láda üres üveggel a
kezében.
- Csak nem házibuli
volt nálatok a hétvégén?
- kérdezi a postás.
- De, még szombat este volt a buli, de csak
most kezdek magamhoz
térni. Vagy 15 pár volt
nálunk, és egy kicsit bevadultunk. Elég sok pia
fogyott, aztán „Ki vagyok
én?"-t játszottunk
mondja Kovács.
- Azt meg hogy kell?
- Minden pasi bevonul
egy szobába, és egyenként jönnek ki, felül álcázva, alul semmiben. A
lányok pedig kitalálják,
ki kicsoda.
- Hű, de kár, hogy nem
voltam itt! - kiált fel a
postás.
- Talán jobb is, mert
legalább ötször hangzott
el a neved!

Hazatérés
Elmegy a férj este a
kocsmába, a feleség
úgy dönt, hogy nem
várja meg, éjfélkor lefekszik, mikor kopognak:
- K i az?
- Éééén - válaszolja a
férj.
- Menj vissza a kocsmába a barátaidhoz,
úgyis ott érzed jól magad!
- Édesem, ha tudnád,
mivel kopogok...
- Na, gyere be, te szerencsétlen!

-Igeeen?
- Egészen jó volt a hangulat, amikor valald lekapcsolta a villanyt, és egy női
hang azt mondta: Vetkőzni!
-Es?
- Levetkőztem. Erre a női
hang: És most férfiak m u n kára!
-És?
- Hát itt vagyok!

A mai lány
Tüdsz főzni?
- Tud anyám.
- Tudsz mosni?
- Töd anyám.
- Tudsz varrni?
- Tud anyám.
- Tudsz szexelni?
- Tudok ám!

- Anyuci, mi az,
hogy
konvergencia?
- Magam sem
tudom, de majd
hamarosan
rájövünk!

Belami tüntetése
Akkor most mégis ki hazudott? És kinek? És
miért? - bámult bele a televízió képébe Plüss Eta, a
Zsibbadt brigádvezető füstös nagytermében. Bár
hazugság ügyben Plüss Eta múltját érintően többeknek is lett volna feleleveníthető emléke, ezen az
őszi esővel szomorító délutánon senkinek sem
támadt kedve viccelődéshez. A fent említett televízióból ugyanis - kapcsolhatták bármilyen irányba
a távirányítót - csak olyan képsorok bukkantak elő,
amik azt mesélték el, mekkora tüntetést rázta meg
Budapestet, s hány városban is gyúlt össze sok-sok
ember azért, hogy tiltakozzon.
Azon a csatornán, ahol pár napja még az okozta a
legnagyobb katarzist, vajh Nócika elejtette-é mobiltelefonját, netán sikerül-e Győzikének lefogyni
még két kilót a nagy karcsúsító roham közepette,
most lángoló autók képe sejlett föl, megvert rendőrökről beszéltek. Egy távirányító kattintással arrébb
szakértők csavarták a szót arról, a magyar miniszterelnök szavai erkölcsi válságot hoztak-e az
országra, vagy eme válság már átfordult politikaiba
is talán? A Zsibi népe meg nézett ki a fejéből. Mert
túlzott politikai műveltség miatt ugyan eddig még
egyiküket sem fogták perbe, de az mégiscsak
megrázta minden asztal mellett az üldögélőt, hogy
rohamrendőr pajzsát cibálják Pesten, terelő kordonnal rontanak rá a Magyar Televízió kapujára,
gázzal kell tömeget oszlatni. A tévé székházában
meg büfét fosztogattak, s a hétfői tombolást öszszegzö hírek már arról szóltak, száznál is több rendőr
sebesült meg.
- Akkor most ki hazudott? - ismételte meg
kérdését Plüss Eta. A döbbenet súlya alól kikecmergő Zsibilakók meg előszedték minden ismeretüket a nyilvánosságra került miniszterelnöki
beszédről. Volt, aki úgy értékelt, na, végre, egyszer
már kimondta egy politikus, hogy mekkora nagy
átverés zajlik évek óta az emberek feje fölött, s ezt
nem lehet tovább folytatni. Más azt magyarázta: na,
de kérem, ezt a miniszterelnök nem jószántából
vallotta be, hanem amikor már nem lehetett tovább
titkolni.
Józsi csapos ennél a pontnál úgy érezte, egy-két
szép szóval megkezdi a vitaoszlatást, mielőtt még
nagyobb baj lehetne, ám az asztalok körül hevülök
nem hallgattak a szép szóra. Indulatok nem szabadultak el, csupán a keserűség csordult.
Mint ahogy egy nappal később is, amikor már a
Panel Pál lakótelepen újfent a tévé nézése lett a
legfontosabb programpont. Meg a birkózás. Ki

tehetetlen dühét, ki félelmét szerette volna két vállra
fektetni, csak éppen az erő bizonyult kevésnek. Cink
Enikő így aztán elsírta magát, miközben azt kérdezte: de hát miféle indulatok feszülnek ebben a
népben, hogy idáig fajulhattak a dolgok? M á r a pesti
belvárost rohamozzák? Egy felgyújtott autó ugyan
mit tehet az államháztartási hiányról?
Heveny Béci ekkor elkezdett egy kicsit hosszabb
szónoklatot arról, miszerint minden embernek joga
van a demokráciában kifejteni véleményét, meg
hogy a gyülekezési és a szólásszabadság is része a
demokráciának. Csakhogy ezt akkor már a Zsibiben
ülők közül senki nem akarta megvitatni.
- Tüntetni mindenkinek joga van, de rombolni,
pusztítani, vandál módon támadni senkinek nincs állt ki ekkor a pulthoz és az igaza mellé Belami. Majd
figyelmeztetett arra, hogy minden parlamenti párt
kinyilvánította véleményét az erőszak elítéléséről,
erre pedig figyelni kéne, mert hogy jogállamban
élünk.
- Hogy jogállamban, az egy dolog. De én még azt
is hittem, hogy egy fejlődő országban. Mert azt csak
ne mondják nekem, hogy az elmúlt években itt
megállt az idő. Némely városunkra rá sem lehet
ismerni, autópályák száz kilométereit adták át,
világcégek árulják világmárkáikat világcégek szupermarketjeiben. Európa fejlettebb fele mondta ki
rólunk: haladtunk annyit, hogy beléphessünk az
Európai Unióiba. Most meg három nap alatt mindezt
elfelejtjük? Én tudom, hogy vannak bajok. Azt is,
hogy nem kicsik ezek. De hogy ezért felszedjék az
utcaköveket, törjenek, zúzzanak. Mi lesz a demokráciával? - szűrte a szót Minek Dönci.
- Azt kérdi mi lesz? Hát rendbe kell rakni. Mert úgy
látszik, valamit mégiscsak irtózatosan elrontottunk.
Meg ne kérdezze ki! - emelte magasba minden kezét
vészjóslóan Belami. - Mert ha ezen vitatkozunk vagy ami ennél is rosszabb: csak ezen vitatkoznak
vég nélkül a politikusok - nem marad díszkő a pesti
utcán. Össze kell itt már fogni, együtt eloltani a
lángot az utcán, a lelkekben, és megmutatni, amit
évszázadok során azért csak megmutatott már
párszor a magyar: bajban előbukkan minden ereje,
leleménye.
- És ezt a tengernyi szép gondolatot, ugye meg is
hallgatják majd? - nézett ártatlan szemekkel Belamira Cink Enikő. A külváros szépfiúja pedig
bólintott, s biztatott: mindenki kotorja elő optimizmusát, legyen az bármilyen mélyre elásva is.
BÁTYI ZOLTÁN
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5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát
expressz 5.50-9.00 Napkelte 9.00
Napló '56 9.05 Pláza. Olasz
tévéfilmsorozat, 125-126. 10.00
Napi mozaik. Benne: 10.55 Mit
főzzünk ma? 11.25 Szabadság tér
17. 11.30 Abszolút. Kulturális
portréműsor (ism.) 12.00 Déli
harangszó 12.01 Hír- adó délben
12.30 Panoráma. Világpolitikai
magazin (ism.) 12.50 A tiszafüredi
miskakancsó (ism.) 13.00 Sorstársak.
Rehabilitációs magazin (ism.) 13.30
Sírjaik hol domborulnak? Eltűnt
magyar katonák nyomában. Riportdokumentumfilm 13.59 Példakép(p).
Sikeres uniós pályázatok 14.05 Max,
a zsaru Portugál bűnügyi tévéfilmsorozat. Huszonnégyes 15.00 Regióra
Körzeti magazinok 16.00 Szomszédok 16.35 Szívtipró gimi Ausztrál
tévéfilmsorozat, 323. 17.24 Példaképp) (ism.) 17.30 Híradó 17.40
Körzeti híradók 17.50 Napló '56
(ism.) 18.00 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat, 114. 19.00 Híradó
este 19.36 Sporthírek, időjárásjelentés 19.45 Tv-taxi Mi Önöket
szállítjuk, Önök a híreket 20.05
Jancsó Miklós 85 éves A Kossuthdíjas filmrendezővel Alföldi Róbert
beszélggt
21.05 Árulkodó nyomok Olasz
bűnügyi tévéfilmsorozat,
12/4. Kihívás ]16)
22.00 Péntek este
22.30 A piros kardigános utazás
(ism)
23.00 Kultúrház (ism.)
23.30 Hírek
23.35 Sporthírek
23.40 Napló '56 (ism.)
23.45-1.21 Ibrrente,
a törvény
(vikétbalkeze
Spanyol film (18]

TV 2
6.00 Strucc. Esélyegyenlőségi
magazin |12] 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka - A TV 2 reggeli
magazinműsora. Utána: Koffeinmentes Mokka. Stahl konyhája 9.10
Szóda. Telefonos játék 10.05 Teleshop
11.30 Hajrá, skacok! .Mexikói
filmsorozat, 155. 11.50 Eszbontó.
Telefonos vetélkedő 12.50 Dzsingisz
Kán Angol-német- jugoszlávamerikai kalandfilm |12] 15.30 Jó
barátok Az utolsó este 112] 16.00
Lisa csak egy van Német filmsorozat,
169. [12] 16.30 Az elveszett ereklyék
fosztogatói A labirintus rejtélye |12]
17.30 Bűbájos boszorkák Christy

utolsó megkísértése |12] 18.30
Tények Hírműsor 112| 19.00 fóbanrosszban Magyar filmsorozat, 375.
1121 19.30 Aktív A TV 2 magazinja
[12]
20.10 Áll az alku
21.10 fackie Chan: Ikerhatás 2.
Hongkongi
akcióvígjáték [12]
Közben: kenósorsolás
23.20 Afrikai hajsza
Angol-dél-afrikai
akciófilm 118]
1.30 Tények este
2.00 Chns Isaak-show
Amikor még kissrác
voltam [16]
2.45 Aktív) 12] (ism.)

nsrm
k

u

b

5.30 Topshop 6.00 Reggeli.
Ébresztőshow 8.35 Reflektor 10.05
Receptklub (ism.) 10.20 06 91334
334. Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
10.45 Topshop 11.45 Receptklub
12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10
06-91/334-455 Hívjon! látsszon!
Nyerjen! 13.40 Drágám, mi is
kölykök lettünk! Amerikai családi
vígjáték [12] 15.05 Disneyrajzfilmsorozat A gumimacik 15.35
Csacska angyal Argentin filmsorozat.
2. évfolyam, 118 16.30 Balázs - A
szembesítőshow [12| 17.30 Mónika
- A kibeszélöshow [ 12] 18.30 Híradó
- Esti kiadás 19.00 Te vagy az életem
Argentin filmsorozat, 55. |12]
20.05 Fókusz Közszolgálati
magazin [12]
20.40 Barátok közt
21.15 Lost - Eltűntek Mindenki
rühelli Hugót [12]
22.05 Odaát
Amerikai akciófilmsorozat. Fulladás [161
23.00 Nyolcadik utas: a halál
Angol-amerikai sci-fi [ 181
1.35 Reflektor Sztármagazin [12]
1.50 MeneTrend Utazási magazin
2.10 Kórház a város szélén Csehszlovák filmsorozat [12] 3.05 Fókusz
(ism.) [12]
DUNA
5.30 Reggel 7.30 Agora 8.00
Heuréka! Megtaláltam! 8.30 EUjárat 9.00 Kikötő 9.20 Holly csapata
9.45 Az utolsó éden 10.10 Charly,
majom a családban 11.00 Kívánságkosár 14.00 Navigátor 14.20 A
forradalom hite 14.50 Egy év a királyi
botanikus kertben 15.20 Charly,
majom a családban 16.05 Bioritmus
16.25 Talpalatnyi zöld 17.00
Világunk 17.45 A házigazda ajánlja
18.00 Híradó, sport, időjárás 18.30

Váltó 18.40 Mese
19.00 Labdarúgó-mérkőzés
21.00 Századunk
21.30 Híróra
22.35 Hollywood fenegyerekei
0.35 Magyar elsők
Az első magyar követek
0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.05
Híradó, sport, időjárás 1.25 Mese
1.35 Megszállottság Amerikai
játékfilm 3.15 Csónakházkoktél
4.05 Pilisi falvak 4.10 Világunk 4.55
Közbeszéd 5.15 Váltó

09.05-19.15 Hangos képújság 19.15
Házépítők magazinja (ism.) 19.30 A
természet filmen - Sólyomszárnyon
(ism.) 20.00 Estelő - Ősz 21.00
Diagnosztika - Egészségügyi magazin
22.00-00.00 Hangos képújság

(a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
00.00 Képújság 06.30 Önkormányzati választás 2006 (ism.) 7.
körzet jelöltjeinek bemutatása 07.00
Önkormányzati választás 2006 (ism.)
5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát 9. körzet jelöltjeinek bemutatása
expressz 5.50-9.00 Napkelte 9.00 07.30 Szegedi Hírek (ism.) 07.55
Századunk - Ötven éve történt. Bokor Körút (ism.) 09.25 Képújság 15.00
Péter és Hanák Gábor dokumentumsorozata 9.30 Delta 9.55 Világvédett Maksavízió - Maksa Zoltán és
lehetne. Pincefalu - Hajós 10.05 társasága 15.30 Kincses Sziget - az
Hrvatska krónika. Horvát nyelvű élő zene magazinja 16.00 Pénzhalász
nemzetiségi magazin 10.35 Ecranul - telefonos nyereményjáték 17.00
nostru. Román nyelvű nemzetiségi Stílus - életmódmagazin 17.30
magazin 11.05 Kárpát expressz 11.30 Önkormányzati választás 2006. 20.
Átjáró. Emberek és történetek a körzet jelöltjeinek bemutatása 18.00
Kárpát-medencében 12.00 Déli Önkormányzati választás 2006. 1.
harangszó 12.01 Híradó délben 12.30 körzet jelöltjeinek bemutatása 18.30
Panoráma Világpolitikai magazin - Honfoglalók hagyatéka 2. rész
12.50 A Merlin Kommandó műsora
13.00 Válaszd a tudást! Mentés
másként. Szórakoztató kalandozás a
tudás világában 15.00 Infogeneráció
15.25 Napnyugta 18.00 A Trianonszindróma Í8.25 Klikkerek 18.50
Alföldi Hírmondó 93,1 MHz 66,29
Esti mese Kíváncsi Fáncsi. Magyar
MHz. Szerkesztő: Zanati Zsófia.
rajzfilmsorozat. Mosókaland 19.05
Téma: 8.00-9.00 Szelídvízország 8
Membrán 19.30 Híradó este 20.00
Sporthírek, időjárás-jelentés 20.05
- archív beszél-getés dr. Csizmazia
Kultúrház
Györggyel 15.00-18.00-ig Délutáni
20.35 Filmidö:
magazin 18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok
Amitől a berlini fal
leomlott
Német történelmi
dokumentumfilm-sorozat,
(FM 89,9 MHz)
33.
21.35 Kultúrház
0.00
Vegyes
zene
16.00
22.05 A mozi mágusai Napfényváros (helyi információs
Jim Jarmusch:
és kulturális magazin) 18.00
Mystery Train
Bluesológia (blues Balogh Tiborral)
Amerikai film [161
20.00 Zűrállomás (drum'n'bass
0.00 Záróra 0.45 Századvég Olasz
Suzuki Samuraijal) 22.00 Vegyes
bűnügyi tévéfilmsorozat, 1232.1.30
Klikkerek 1.55 Válaszd a tudás! junior 2.55 Membrán 3.15-5.17
4 RÁDIÓ PLUSZ
Válaszd a tudást!
Telefon: 62/635-635, SMS: 06 30
30-30-035
V Telin
(FM 100.2 MHz)
(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
0.00 Még több igazi sláger 6.00
Kakukk - Boldizsár Kata, Bende
00.0-07.00 Hangos képújság 07.00
Gábor és Vass Imre 10.00 luventus
Szegedtől
karnyújtásnyira
Plusz - Kis Kata 14.00 Rádió Plusz
Mórahalom - Városi magazin (ism.)
Top 20 - Kis Kata 15.00 Sztereó, a
07.30 Tudományegyetem 08.05
kívánságshow - Molnár Balázs és
Törzsasztal - Borászat, gasztronómia
(ism.) 08.35 Szó-tér (ism.)

Fűtéstechnikai
szaktanácsadóértékesítő

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

munkatársai szakkereskedelemben
szerzett gyakorlattal

IKV ZRÍ

SZEGEDI munkahelyre felveszünk.
Jelentkezés munkabérigény megjelölésével

•

az alábbi elérhetőségeken:
fax: 23-372-768,

I N d M l A N H E Z E l i ő ÉJ
V A C W m C A Z D Á l H O D Ó ZRT.

e-mail: hodil@megatherm.hu,
Megalherm Kft.,

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az

IKV Zrt. versenytárgyaláson történő értékesítésre
hirdeti meg az alábbi ingatlanok

TULAJDONJOGÁT:
Ingatlan helye (Szeged)
Bécsi krt. 6. pince 1.

Az ingatlan
típusa

Alapterülete
(m2)

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

07.00 Főcím 07.01 Műsorajánló
07.02 Reklám 07.05 Híradó 07.20
Fókusz Kocsis Imrével 07.45
Hagymafesztivál 2006 07.57 Reklám
08.00 Kampány: 9. választókerület
08.40 Hagymafesztivál 2006 09.00
Képújság 17.00 Stílus 17.30 Képújság
18.00 Főcím 18.01 Műsorajánló
18.02 Reklám 18.05 Híradó 18.20
Társalgó interaktív, élő műsor 18.57
Reklám 19.00 Kampány: 10.
választókerület 19.40 Hagymafesztivál 2006 20.00 Képújság 20.30
Hírháló 21.00 Kezdetek kezdetén 1.
rész. Amerikai filmdráma

00.00 Képújság 07.00 Közéleti
Mozaik. Magazinműsor (ism.) 07.40
Képújság 13.30 Délvidéki várak és
kastélyok 5. (doku-mentumiilm)
14.00 Bencze-Show. Vendég: Rubint
Réka és Schobert Norbert 14.30
Infománia (Multi-média magazin)
15.00 Maksavízió 15.30 Kincses
sziget
(zenemagazin)
16.00
Pénzhalász (Telefonos nyereményjáték) 17.00 Stílus 17.30 Képújság
19.00 Híradó 19.30 Képújság 20.00
Híradó (ism.) 20.30 Hírháló 21.00
Kezdetek kezdetén 1. Amerikai
filmdráma 23.00 Mindörökké Júlia!
Argentin tévéfilmsor., 105. rész

Boki 19.00 ízirájder- Juhász Kund
20.00 Rádió Plusz At Night Greskovics Péter 22.00-24.00
Rádió Plusz DJ's At Night

FM95.4^Rádió88
6.00 Cafe 88, az édes ébredés Szalma Emese, Patkós Attila 10.00
Juice - Száraz Ferenc 14.00 Szieszta
- Nacsa Norbert 16.00 Lécci - Tóth
Péter, tel.: 62/444-088, SMS: 3030
30-188 19.00 Euroexkluzív európai toplisták - Gyuris Péter,
Bálint Gergely 21.00 Fresh Jam:
lemezek,
DJ-k, mixek az
elektronikus tánczene világától - Dl
p.e.t. 00.00 Csak zene és hírek
minden órában

(Adástelefon: 62533-777, SMSszám: 0630-267-77-77)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként
hírekkel) 9.00-12.00 A Napraforgóban dr. Becsey Zsolt, a DélAlíöld
európai
parlamenti
képviselője lesz a vendégünk 12.00
Déli hírösszefoglaló 13.00-tól
óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.00-19.00 Kívánságműsor benne hírek, információk,

•

T V

útinform 19.00-20.00 Sportturmix 20.15 G - Pont-egy bulis
péntek éjszaka a Rádió 7-tel, 23.00tól reggel 6 óráig zenei válogatás.
Közben hajnali 2 és 4 órakor
hírössze-foglaló.
arkápia"-;
rapfom.1

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 Itthon vagyunk. A magyar
előadók színe-java, újdonságokkal,
régiségekkel 15.00 Kívánságműsor.
SMS: 06-20220-4444, tel.: 510
110. 18.00 Napzárta. A nap
híreinek összefoglalója 18.00-tói
6.00-ig Makó és a térség legjobb
zenéi, megszakítás nélkúl!

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 DI dupla
21.00 Sport 22.00 Retro 00.00
Ismét Ice

A T i s z a V o l á n Z r t . felvételt hirdet
autószerelő és gutóvillaniossági-s/erylp m u n k a k ö r ö k b e .
Jelentkezési feltételek:
• autószerelő és/vagy autóvillamossági-szerelő végzettség
• több műszakos munkarend vállalása
Jelentkezés:
Személyesen Szegeden a Bakay Nándor u. 48. alatt vagy telefonon Markovicsné Mándoki Piroskánál a (62) 560-11 l/4012-es
melléken.

Vízmérő-leolvasás a kiskertekben
TISZTELT KISKERTTULAJDONOS!

Alapár (Ft)
A Szegedi Vízmű Zrt. vízmérő-leolvasást végez a kiskertekben az alábbi helyszíneken és időpontokban:

műhely

49,78

1 294 280,-

Petőfi S. sgt. 51. fszt. 1.

üzlet

16,20

972 000,-

Moszkvai krt. 29. fszt. 2.

üzlet

17,56

1 843 800,-

Párizsi krt. 27. fszt. 4.

iroda

133,11

14 642 100,-

Bercsényi u. 5/B al. 6.

iroda

60,92

3 046 000,-

Csongrádi sgt. 98. fszt. 1.

üzlet

17,00

1 785 000,-

Csongrádi sgt. 104. fszt. 1.

üzlet

33,20

3 253 600,-

Csongrádi sgt. 106. fszt. 2.

műhely

67,96

6 796 000,-

üzlet

35,58

3 558 000,-

Tápai u. 56. fszt. 2.

2030 Érd, B a j c s y - Z s úl 135.
| wwwtotalportalhu R H M R H R R M I H M M H R i

...amiről a tárgyak mesélnek 19.00
Szegedi Hírek Í9.25 Stopper 19.30
Európa-díj Szegednek 20.30 Hírháló
21.00 Kezdetek kezdetén 1. rész.
Amerikai filmdráma 23.00 Szegedi
Hírek (ism.) 23.25 Önkormányzati
választás 2006. (ism.) 20. körzet
jelöltjeinek bemutatása 23.55
Önkormányzati választás 2006.
(ism.) 1. körzet jelöltjeinek
bemutatása

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki
a részletes pályázati felhívást - ingatlanonként -

2006. szeptember 30-án és október l-jén, 8.00 és 16.00 óra között
— Sziksóson
— Tápén

2006. október 7-én és 8-án, 8.00 és 16.00 óra között
—
—
-

Kérjük, segítse elő a leolvasást! Amennyiben a megjelölt időpontban mégsem tud a kiskertben tartózkod-

ni, vízmérője állását 2006. október 13-ig bejelentheti az alábbi módok egyikén!
• Az ingyenesen hívható zöldszámon:
06-80/822-444
• A helyszínen hagyott válasz-levelezőlapon, amely belföldről ingyenesen feladható
• A Szegedi Vízmű honlapján keresztül:
www.szegedivizmu.hu
• E-mailen:
vizmu@szegedivizmu.hu
• Az ügyfélszolgálati irodán személyesen, vagy a 62/450-430
telefonszámon

legkésőbb 2006. szeptember 27-én 1700 óráig
bruttó 5000 Ft ellenében megvásárolta.
A hirdetménnyel kapcsolatban felvilágosítást az I K V Zrt. ügyfélszolgálata nyújt (Sze-

ged, Dáni u. 14-16., tel.: 62/553-682; weboldal: www.ikv.hu; e-mail: ikv@ikv.hu).

Klebelsberg (Hattyas)-telepen
Gyálaréten
Mihálytelken
Baktón
Tompaszigeten
Újszegeden

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy sikertelen leolvasás, illetve adatszolgáltatás hiányában az előző évek
felhasználási adatainak figyelembevételével becsült számlát állít ki a fogyasztóhelyre a Szegedi Vízmű Zrt.

A z ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje:
hétfő, kedd, csütörtök:

Együttműködését köszönjük!

8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig;

szerda:

8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig;

péntek:

8.00-12.00 óráig.
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Szegedi Vízmű Zrt.
A viz az élet forrása
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MSZP: békésen,
Alapkőletétel Röszkén
demokratához méltóan
t f 7 " h ' t

A szegedi szocialisták politizálásának egyetlen célja
volt eddig, és ez marad ezután is: Szeged és a szegediek
szolgálata. Vállalt feladatunk a város fejlesztése, a normális, nyugodt, békés élet és munka feltételeinek kialakítása, esélyek teremtése, a közösség segítségére szoruló támogatása; nemzetközileg is elismert regionális
központ építése, mely jó otthona minden lakójának.
Az elmúlt négy évben bebizonyosodott, hogy a józan megfontolással megtakarított forintok mindannyiunkat szolgáló fejlesztéseket tesznek lehetővé:
már eddig is sokmilliárdos nagyságrendben sikerült
kormányzati és európai támogatást szerezni közösen megfogalmazott céljaink megvalósításához.
Szép és nehéz napjaink egyaránt voltak és lesznek
is még városunkban. Cselekvésünk és erőnk forrása
nem más, mint megingathatatlan demokratikus és
baloldali elkötelezettségünk. Ezen az alapon akarunk
és tudunk együtt gondolkodni, tervezni és dolgozni
ideológiai és pártállástól függetlenül minden demokratikus érzelmű, városát szerető emberrel, gazdálkodóval, intézménnyel, civil szervezettel. A békés építkezéshez elengedhetetlenül szükséges rendet megzavaró, erőszakos, az alkotmányos kereteket cl nem fogadó, a tettleges vagy szóbeli agresszióval fenyegető
minden megnyilvánulást határozottan elutasítunk.
Demokratikus jogosítványaival mind a kormányzati

PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanloCodcImagyürlui

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

K1SSZ1NHAZ
19 óra: Holdudvar a díszlettárban Sáska, sült krumpli (labdajáték).
Bérletszünct.
A régi zsinagógában 20.30 órakor La
Chute de Belzebub - Dóbrei Dénes
előadása.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15.30, 20 óra: A szuper exnöm-,
17.45 óra: Kék mélység.
BALÁZS BELA TEREM
16.15, 20.45 óra: Randevú,
18.30: Mansfeld.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16 óra: Kék mélység,
18.15, 20.30 óra: A végy törvénye.
GRAND CAFE
17 óra: Az íj. Dél-koreai-japán film;
19 óra: Véres vasárnap. Angol-ír film;
21 óra: A velencei kalmár. Amerikai
film.
l'LAZA CINEMA CITY

szuper et

20.'.30,

22.."30 óra.
Hangya Boy. 14, 16, 18 óra.
Mansfeld: 15.30, 17.45 óra.
Ask the Dust - Kárhozott szeretők :
15.45, 20, 22.15 óra.
Taplógáz - Ricky Bobby legendája:
19.45, 22 óra.
lány a vízben: 20.15, 22.30 óra.
Én, a nő és plusz egy jó: 13.15, 15.30,
17.45, 20, 22.15 óra.
Távkapcs: 13.30, 15.45,18, 20.15,
22.30 óra.
Miami Vice: 14.15, 17.00, 19.45 és
22.30 óra.
Rém rom: 13.30 óra.
A testőr: 18 óra.
Ház a tónál: 20, 22.15 óra.
Garfield 2.: 14.15, 16.15, 18,15óra.
A Karib-tenger kalózai - Holtak kincse:
14, 16.45, 19.30, 22.15 óra.
Verdák: 13.30 óra.
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oldalnak, mind az ellenzéknek felelősséggel kell élnie. Elfogadhatatlan az a kettős magatartás, hogy egy
politikus akár Budapesten, akár Szegeden demokratának mutatkozik a közgyűlés dísztermében, és uszító megnyilvánulásokhoz asszisztál az utcán.
Demokratikus jogállamban élünk, ahol a választások egyidejűleg legitimálják a döntéshozókat és a politikai rendszer egészét. A mindenkori országos és helyi
választásokon felhatalmazást kapó politikai erőknek
joga és kötelessége a kormányzás. Ezt megkérdőjelezni, az emberek megtévesztésének egyértelmű szándékával illegitimnek nevezni, ellentétes alkotmányos
rendünkkel, a hatalom megszerzésének szándékával
elkövetett durva és közönséges hazugság. S minél
többször ismétlik, annál súlyosabb sérelme a rendszerváltás óta elért demokratikus vívmányainknak.
Az elkövetkező időszakban sokat nyerhetünk, elképzeléseink megvalósításához megkaphatjuk a
nemzetközi támogatást, az EU forrásait. Gyermekeink és unokáink számára egy még szebb, még élhetőbb várost és országot építhetünk.
Tegyük ezt közösen, békésen, nyugodtan, demokratához méltó módon. Felhívunk minden szegedit, hogy ezt az utat válassza.
DR. KOZMA fÓZSEF,
AZ MSZP SZEGEDI SZERVEZETÉNEK ELNÖKE

Az eszme védelmében
A Gyurcsány-vallomás megdöbbentő és kiábrándító. Csak a hatalom mindenáron való megszerzésével magyarázható. Ez az eszmének, a baloldaliság vonzerejének elherdálásához vezethet. A baloldali
identitásukat örzó, elkötelezett
emberek helytelenítik és elhatárolódnak ezektől a módszerektől!
A rendszerváltás vesztesei még a napsugaras jövő reményében sem tudnak további terheket
vállalni. A munkanélküliek, a
munkahelyeken kiszolgáltatottak az Életre készülő fiatalok, a
munkában megfáradt nyugdíjasok hathatós érdekvédelemre
szorulnak. A haloldali eszme ezt

"" iti

az érdekvédelmet jelenti. Az
MSZP-n belül és kívül mindig
voltak és vannak erők, amelyek
ezeket a nézeteket képviselték.
Pl. a Népi Baloldal, vagy az
MSZP
Társadalomtudományi
Tagozata, amelyekben folyamatos rendszerkritikai elv érvényesült. Most, a katartikus szembenézés óráiban kijelentem, hogy
2006. május elsején ennek szellemében hirdettem meg egy markánsabb baloldali politika színrelépését Független Nemzeti Baloldal elnevezéssel.
Meg kellett hirdetni a markánsabb politizálást, mert a hódmezővásárhelyi MSZP-s vezetők - jó

szándékú törekvéseik mellett sosem vállalták fel a rendszerkritikai magatartást és a tőkeérdekek
hálójában vergődők érdekképviseletét. A helyhatósági választásokra készülve a helyi MSZP-s vezetők taktikájuk, szövetségeseik és
jelöltjeik megválasztásával szintén politikai alkalmatlanságukról
tettek tanúbizonyságot.
Ezért: az új helyzetre való tekintettel, az eszme védelmében, lépjék át saját politikai Rubiconjukat
és a baloldal egységét tükröző új
jelöltekkel, és új listával mérettessék meg magukat október elsején.
SZABÓ DÁNIEL,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Magyar szépség. Színes
magyar film;
20 óra: Az eltakarítónö. Színes angol
film.
SZENTES
15.30 óra: Halálos szívdobbanás.
Színes francia filmdráma;
17.30 óra: Ház a tónál. Színes
amerikai romantikus dráma;
20 óra: Lúzer SC. Színes amerikai
vígjátpk.
BALÁSTYA
19 óra: Vadkaland. Színes amerikai
animációs film.
DESZK
19 óra: Szakíts, ha bírsz. Színes
amerikai film.
PITVAROS
19 óra: Karib-tengerkalózai 2.-A
holtak kincse. Színes amenkai
kalandfilm.

19.30: Naplegenda - A Magyar Állami
Népi Együttes táncjátéka két
felvonásban

KÖZÉLET

SZEGED
, ,
AZ EURÓPA DU ATADASA
Helyszín: városháza előtti tér
16.00: Térzene a Fricsay Ferenc Városi
Koncert.Fúvószenekarral
16.30: Ünnepség
Himnusz, az országzászló felvonása,
Európa himnusza
Juhász Gyula Szeged című versét
elmondja Fekete Gizi, Jászai Mari-díjas
színművész a Szegedi Nemzeti Színház
tagja

Ünnepi
ünnepi köszöntöt mond Botka László,
nestere
Szeged polgármesti
Az Európa Tanács nevében
az Európai
díját átadja Guy Lengagne, az Európadíj bizottságának elnöke
Magyarország első Európa-díjas városát
köszönti Szilvásy György
kancellánaminiszter
A testvérvárosok nevében az 1975-ben
Európa-díjat kapón
németországi Darmstadt városa
köszönü a 2006. évi Európa-díjas
várost
Az Európa-díj ünnepélyes
kihelyezése
Erkel Hunyadi László című operájából
a Palotás, Kodály Zoltán I "
című daljátékából a Toborzó
Dél-alföldi f<
(Tápai darudűb
ProMu
i Musica Alapfokú Művészeti Iskola
Népek tánca bemutatója
Beethoven IX. d-moll szimfónia ÍV
tétele. Szózat
EURÓPAI BOROK FESZTIVÁLJA
Helyszín: Széchenyi tér
17.30) A száztagú cigányzenekar
koncertje

Az ifjúsági házban (Felső Tisza part 2.)
12 órától
ingyenes számítógép-használat
internetezési lehetőséggel;
17 órától Akropolisz Táncstúdió.
Fiatalok táncpróbája. Színpadi táncok
alapjai. Vezeti: Kerek Attiláné (ifjúsági
csoport 15 órától);
17 órától gobelinklub;
19 órától hastánc a Minden
Megoldható Egyesület szervezésében.
A Nemzetiségek Házában
13 órakor görög 16 órakor örmény és
lengyel, 17 órakor horvát nyelvóra.
A közéleü kávéház rendezvénye
a Varga Mátyás Kiállítóházban
17 órakor: Színháztörténeti
beszélgetéssorozat. Vendégek: Bátyai
Edina, Székhelyi József, Balogh József,
Kancsár (ózsef, Czene Zoltán;
a gyógyszerésztudományi
umányi karor
karon 18
óraikor: Liszt Ferenc-emlékműsoi;
íc-emlékműs
halálának 120. évfordulója alkalmából.
A múltai játszótéren (Retek u. 2-4.) 16
órakor: dia- és filmvetítés.
Az Alsóvárosi Kultúrltázban 16 órától:
ingyenes jogi tanácsadást tart dr. Pataki
Márta Ágnes ügyvéd.
A tápéi öregiskolában (Honfoglalás
u.56.) 18 órai kezdettel: dr. Oláh János
Fidesz-KDNP polgármesterjelölt,
Kohári Nándor petőfitelepi és Juhász
Gyula tápéi Fidesz-KDNP
képviselőjelöltek ismertetik a Tisza
Lajos városfejlesztési tervet, valamint
képviselőjelölt!
programjukat. Az est díszvendége: dr
Becsey Zsolt Európa parlamenti
képviselő (Fidesz).
Az Anna fürdőben 21 órától: éjszakai
fürdőzés.
KONCERT ás BULI
SZEGED
A JATE-klubban 22 órakor Critical
Mass Party;
22 órakor: Másfél-koncert.
A SZOTE-klubban 22 órakor: igazi
házibulizenék Gajdács Zoltánnal.
A Sing-Singben 23 órakor: Raolo Mojo,
Tommyboy, Dusán, Matthew Dekay.

Gőry Pince &Terasz, 6723 Szeged, Liszt u. 9.
AHOL A TÁLALÁSBAN FENSÉGES RÁADÁS FÁNI

Aizulfoyhlái:

(62) 422-157

Az alapkőletétel: Körmöczi Károly, Magyarkanizsa polgármestere (balról), Sándor Klára országgyűlési képviselő és Magyari László, Röszke polgármestere
Fotó: DM/DV
„Az Európai Unió polgárának lenni nem azt jelenti, hogy az ember elfelejti nemzeti kulturális identitását, hanem azt, hogy megosztja azt más Európai
népekkel" - Michael Laké, az Európai Bizottság
Magyarországi Nagykövete, Budapest, 1999. május
9

A határmenti kistérségben, a rendszerváltást követően, a korábban meglévő együttműködést - testvér-települési szerződés formájában - írásban is rögzítette
Magyarkanizsa és Röszke polgármestere. Megállapodtak, hogy együttműködnek többek között a kulturális hagyományok ápolásában és lehetőségeik szerint a gazdasági kapcsolatok fejlesztésében. Ez utóbbira az Európai Unió pályázati rendszerén belül, az
Interreg-programok, pontosabban a Magyarország és
Szerbia-Montenegró Szomszédsági Program adott lehetőséget. A két település közös, nyertes projektje „A
magyar-szerb vállalkozói és intézményi együttműködés elősegítése Bácska térségben" a közös üzleti szolgáltatások fejlesztését célozza meg, a röszkei konferencia és képzési központ, valamint a magyarkanizsai oktatóterem megvalósításával. Ezzel megnyílik a

lehetőség mindkét oldalon a vállalkozók számára a
gazdasági és kereskedelmi együttműködésre.
A megvalósítandó projekt a két település, illetve
azok polgármesterei együttműködésének sikere. A
beruházás indítása alkalmából a pályázatkészítő,
segítő, felügyelő, közreműködő cégek, szervezetek
meghívásával, ünnepélyes keretek között a közelmúltban tették le a röszkei központ alapkövét.
A vendégek között tisztelhettük dr. Sándor Klára
országgyűlési képviselőt, az Országgyűlés Tudományos és Oktatási Bizottságának alelnökét. A képviselő asszony beszédében méltatta a határon átnyúló együttműködés fontosságát, a központ és a képzések jelentőségét. Reményét fejezte ki, hogy minél
több vállalkozó-vállalkozás, civil szervezet használja és élvezi majd a központ nyújtotta előnyöket.
Magyari László, Röszke polgármestere ezt megerősítve jelentette be szándékát, mely szerint a
község a megépülő központ kihasználása céljából
új Interreg-pályázatot nyújt be, melynek célja a
képzési programok kidolgozása, létrehozása.
ÓNODI SZABÓ ATTILA, DUNAKESZI

Vállalkozás és adózás
A Délvilág és a Délmagyarország című napilap
szeptember 15-i számában Sós Csaba szegedi (az
adóhatóság törzsadatai szerint hódmezővásárhelyi)
lakos, egy jól prosperáló egyszemélyes kft.-t „vivő"
magánszemély „Ellehetetlenülhet a vállalkozásom" című olvasói levele jelent meg. Mivel az írásban félreérthető és hamis állítások is szerepelnek,
az APEH Csongrád Megyei Igazgatóság ezzel kapcsolatos álláspontját a következőkben ismertetjük.
Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) törvény szabályai szerint adózó adóalany 2006.
szeptember l-jétől a járulékokat - fő szabályként - havonta legalább 125 ezer, 2007. január
l-jétől havi 131 ezer forint ún. „ m i n i m u m járulékalap" után köteles megfizetni. Ha azonban a
tényleges jövedelme ennél kevesebb, akkor a
T 0 6 1 0 3 l - e s számú, akár az internetről is letölthető nyomtatványon, az állami adóhatósághoz
erről bejelentést tehet (legkorábban 2006. szeptember hónapra vonatkozóan október 12-éig), és
ilyenkor a járulékokat a tényleges jövedelme, de
legalább a minimálbér után kell megfizetnie.
Megjegyzem, a minimálbér után eddig is kellett
járulékot fizetnie, azaz a ténylegesen kis jövedelműeknél
semmiféle
járuléknövekedésről
nincs szó. Ugyanakkor az adózót, abban az értelemben, ahogy levelében írja, nem illeti meg választási lehetőség, azaz, ha a jövedelme eléri a
havi 125 ezer forintot, vagy meghaladja azt, akkor a havi 125 ezer, vagy az azt meghaladó jövedelem a járulékalap, ha kevesebb annál, akkor
pedig bejelentést kell tenni, és a tényleges (tehát
ez esetben a minimálbér és a n n a k kétszerese
közé eső) jövedelem, de legalább a minimálbér
u t á n járulékot kell fizetni. Választása csak ak-

kor van, ha a tényleges jövedelme n e m éri el a
minimálbér kétszeresét (a m i n i m u m járulékalapot), de ő mégis bevállalja, hogy az u t á n fizet járulékot.
Egyszerűen nem igaz az az állítása, hogy ha nem
fizet 125 ezer forint jövedelem után járulékot, akkor „büntetés és így tovább" következne. Az adóellenőrzés lehetősége természetesen nem kizárt. Ha
azonban a bejelentésében foglaltak igazak, és határidőben is érkezett, akkor semmiféle szankciótól
nem kell tartania. Ha a könyvelője ennek az ellenkezőjét állítja, akkor a kettejük viszonyán kell elgondolkodnia.
„Azzal nem számolnak" - írja Sós Csaba - , hogy
a felmerülő költségeit (ő a gépjárművével kapcsolatos költséget nevesíti) miből fogja ekkora járulékteher mellett kifizetni. Az előzőekben kifejtetteken
túlmenően megjegyzem, hogy Sós Csabát senki
sem kényszerítette be az evás adózók közé, sőt lehetősége volt 2006. szeptember 15-éig elhagyni ezt
az adózási formát. Azaz, ha n e m evás adózást választ, mert a költségei olyan magasak, akár veszteséget is elhatárolhat. A több mint százezer evásból
egyébként kevesebb, mint hétszázan éltek a kilépéssel. Evás módon adózni tehát n e m kényszer, hanem lehetőség, és ennek a választásnak a felelősségét igazságtalan az adórendszerre, illetve az adóhatóságra áttolni. Ha a vállalkozása ellehetetlenül, az
nem az adóhatóság, illetve n e m az evás adózás választása miatt történik.
Végezetül, az sem igaz, hogy a jogszabályváltozások „fű alatt készülnének", hiszen az adó- és járulékszabályok, annak változásai a Magyar Közlönyben kihirdetésre kerülnek, kerültek.
APEH Csongrád Megyei Igazgatósága

Szegedért Egyesület a weben
A Délmagyarország szeptember
13-i számában megjelent egy
összeállítás a pártok honlapjáról.
Örömmel vettük, hogy a Szegedért Egyesületet nem tekintették
pártnak, lévén 12 éve működő
civil szervezet, de amennyiben a

2006. évi önkormányzati választáson jelölőlistákat állító szervezetek webes megjelenését szerették volna bemutatni, akkor az
esélyegyenlőség jegyében kérem,
nézzék meg a www.szegedertegyesulet.fw.hu 2000 óta működő

honlapját. Várjuk a lapban megjelent honlapokról készült bírálatokhoz hasonló építő jellegű
kritikájukat.
DR. CSAPÓ BALÁZS,
A SZEGEDÉRT EGYESÜLET
ELNÖKE

PÉNTEK, 2006. SZEPTEMBER 22.
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JUHASZ IMOLA
biológus:
- Általánosságban biztosan befolyásolja a tüntetés a választásokat, engem nem, mert már korábban eldöntöttem, hogy kire
szavazok. A bizonytalanokat, illetve akik még nem döntöttek,
befolyásolják az események. A
tüntetés inkább mozgósítja majd
az embereket, és ezáltal a jobboldal szavazatokat tud gyűjteni.

MOLNÁRSANDORNE
rokkantnyugdíjas:
- Annak ellenére, hogy szeretném, ha a tüntetés befolyásolná a
választás eredményeit, nem hiszem, hogy így lesz. A baloldal
olyan erős kommunikációt folytat, hogy az embereket meggyőzi.
Hallom ugyanis, hogy az emberek
a buszon miként vélekednek a
történtekről. Én már régen eldöntöttem, hogy a Fideszre szavazok.

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI,
SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI
FELVÉTEL
ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben, Semmelweis
u. 6. szám) veszi fel és látja el, sebészeti
(nem baleseti!) és urológiai felvételi
ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.)
tart, valamint a sürgősségi betegellátó
osztály (Kálvária sgt. 57.) mindennap
0 - 2 4 óráig fogadja a sürgős ellátást
igénylő, felnőtt betegeket. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinikán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel: 62/474-374 vagy 104
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374 vagy 104. Súlyos állapotú,
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

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

KIRÁLY LEVENTE,
a nemzet
színésze:
- Nagyorr bölcs lennék, ha meg
tudnám mondani, hogy mi fog
történni. Biztosan befolyásolja a
tüntetés a választásokat, de hogy
milyen irányba, azt rettentően
nehéz megfogalmazni. Talán
nem is lehet. Azt szeretném, ha a
politikusok - akár bal-, akár
jobboldaliak - nem hoznák többet ilyen helyzetbe az országot.

EGYHÁZI S Z E R T A R T Á S O K
KÖRZET! ORVOSI ÜGYELET SZOMBATON
ÉS VASARNAP
A KÜBEKHÁZI
ÉS ÚJSZENTIVÁNI
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekügyelet hétköznap du. 1 órától másnap reggel tél 8 óráig szombaton, vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napokon felnőttek és
gyermekek részére reggel fél 8 órától másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten
történik, Szeged, Kossuth L. sgt. 15—17. (a
Szilágyi utca felől). Tel.: 62/474-374 vagy
104.
RÚZSA, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS,
PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
Rendelési idő: hétköznap 17.00 órától másnap reggel 7.00 óráig; szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.00
órától másnap reggel 7.00 óráig. Helye: Rúzsa, Rózsa u. 2. Tel.; 62/285-076;
62/474-374, egységesen hívható sürgősségi telefonszám 104.
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
betegei részére ügyelet a mentőállomáson,
Mórahalom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása a hétvégén, valamint munkaszüneti napokon a szegedi ügyeleten történik,
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel.; 62/474-374 vagy 104.
KISTELEKEN
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.,
s z o m b a t , vasárnap és ünnepnap reggel 7

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

A L L A T 0 R V 0 S I ÜGYELETEK
SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
KISALLATUGYELET
Pénteken este 8 órától hétfő reggel 6 óráig,
hétköznap esténként 8 órától másnap reggel 6 óráig: szeptember 22-29-éig:
dr. Haraszti Péter, Szeged, Róna u. 27. Tel.:
06-30-9433-210.
Szombaton reggel 6 órától kedden reggel 6
óráig
SZEGED VÁROS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN ÉS ALGYÖN
Szeptember 23-25-éig:
dr. Haraszti Péter, Szeged, Közép fasor 40.
Tel.: 06-30-9433-210.
DOMASZÉK, RÖSZKE
Szeptember 23-25-éig:
dr. Perényi János, Szeged, Zárda u. 21. Tel.:
62/322-050.
BAKS, CSENGELE, DÓC,
KISTELEK, PUSZTASZER,
ÓPUSZTASZER
Szeptember 23-25-éig:
dr. Huszár Péter, Csengele, Felszabadulás
u. 40. Tel.: 06-30-5191-829.
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ

KOVÁCS TAMASNE
szociális
munkás:
- Nem fog semmit befolyásolni,
mert erős az MSZP. A reformokat
már a rendszerváltáskor be kellett volna vezetni. Most legalább
megteszik. A magas áram- és gázszámlákat nem esik jól kifizetni,
de abban bízom, hogy egy-két év
múlva az embereknek jobb lesz.
Ezért mondom, hogy teljesen
mindegy, meddig tüntetnek.

Szeptember 23-25-éig:
dr. Martinék Vilmos, Szatymaz, Kukovecz
Nana u. 7. Tel.: 62/283-180 és
06-30-9451-386.
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
Szeptember 23-25-éig:
dr. Perényi János, Szeged, Zárda u. 21. Tel.:
62/322-050.
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
Szeptember 23-25-éig:
dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28.
Tel.: 06-30-4879-805.
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ
Szeptember 23-25-éig:
dr. Papp Zalán, Üllés, Vásártér u. 1. Tel.:
06-20-9739-149.
DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZŐREG,
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
Szeptember 23-25-éig:
dr. Tóth Tamás, Szeged. Thököly u. 10/B.
Tel.: 06-30-9583-913.

Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél kötelesgondoskodni.

A fogadalmi templomban:
Hétköznap és szombaton 7 és 18 órakor,
vasárnap 8.30, 10, 11.30 és 18 órakor
szentmise.
A rókusi templomban:
Vasárnap: 7 , 9 , 1 1 , 1 8 óra. Béketelepen: 12
óra.
Hétköznap: 7, 18 órakor szentmise. A plébániahivatal az új épületbe költözött át.
Megközelíthető a Szent Gellért utca felől.
A Szent József-templomban:
Vasárnap: 8,11,19.30-kor mise.
Hétköznap: 7.15 és 18.30 órakor szentmise.
A móravárosi templomban:
Minden szombaton és első pénteken 18
órakor mise. Minden hónap 13-án titkos értelmű rózsaájtatosság 17 órakor.
Vasárnap: 9 óra, valamint 18 órakor szentmise.
Hétfőtől péntekig: 7 órakor mise.
A felsővárosi minorita templomban:
Vasárnap: 7, 9 , 1 1 és 18 órakor szentmise
a templomban
hétköznap 6.30 és 18 órakor mise. Szerdán
9.30-tól baba-mama klub a plébánián.
Az alsóvárosi templomban:
Szentmise munkanapokon 6.30-kor és
17.30-kor, és szombaton 7-kor és
17.30-kor, vasárnap 7 és 9, illetve 17.30
órakor szentmise.
Zsolozsma reggel 6-kor és este, a szentmise után kb. 18.10-kor.
Gyálaréten és Kecskésen vasárnap
10.30-kor mise
A petőfitelepi templomban:
Vasárnap 10 órakor szentmise. Hétfőn, szerdán
és pénteken 17.30-kor szentmise. Gyóntatás
pénteken és vasárnap mise előtt fél órával.
Az újszegedi templomban (Székely sor 1.):
Hétfő-szombat:
18 óra, vasárnap:
7.30-kor, 9.30-kor és 18 órakor mise.
A szeged-tarjánvárosi Szent Gellért-templomban
Szentmise: hétköznapokon 18 órakor, vasárnap és ünnepnap: 10 és 18 órakor.
A Szeged-Tápé római katolikus templomban:
Szombaton 7 és 18 órakor szentmise. Vasárnap 8-kor és 18 órakor mise. Hétköznap
reggel 7 órakor mise.

Szegedi Görög Katolikus Egyházközség:
Szombaton 17.30: vecsernye; 18 órakor
szent liturgia.
Vasárnap 9 óra: ünnepi szent liturgia.
10.30: gyermekmise
Hétköznap 18 órától szent liturgia.
Szeged, Honvéd téri Református Egyházközség:
Szerda: 18-kor bibliaóra
Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek-istenbsztelet.
18 órakor istentisztelet.
A Kálvin téri templomban:
Hétfőn este 6 óra: bibliaóra a kisteremben.
Csütörtök este 6-kor: áhítat a kisteremben.
Vasárnap reggel 8-kor istentisztelet a templomban. 10 óra: istentisztelet a templomban, gyermekfelügyelet a kisteremben. Este 1/2 8-kor: ifjúsági istentisztelet a kisteremben.
Újszegedi Református Egyházközség:
(Szent-Györgyi u. 6—8.) Pénteken 18-kor
imaóra. Vasárnap 9 órakor: gyermek- és
felnőtt-istentisztelet.
Hétfőn 18.30-kor ifjúsági bibliaóra. Kedden
18 órakor bibliaóra.
Kistelek:
Az imaházban vasárnap 11 órakor istentisztelet.
A petőfitelepi református templomban:
Vasárnap 9 órakor istentisztelet. Csütörtökön 18 órakor a Magyar Kékkereszt
Egyesület - Református Iszákosmentő
Misszió találkozó bibliaórája a templomban.
Szegedi Zsidó Hitközség:
Heti rendszeres istentiszteletek pénteken
18.30 órakor és szombat reggel 9 órakor a zsinagógában. Az istentiszteleten Markovics Zsolt

főrabbi funkcionál, közreműködik Raguczki
Gábor kántor.
Szegedi Evangélikus Gyülekezet:
Kedd: 10 óra bibliaóra a Luther-házban
(Osztróvszky u. 5.).
Csütörtök: este 6 órakor úrvacsorai istentisztelet a gyülekezeti házban (Tisza Lajos
krt.16.).
Pénteken este 6 óra ifjúsági óra a Lutherházban (Osztróvszky u. 5.).
Vasárnapokon: de. 10 óra istentisztelet a
templomban.

E-MAIL ÜZENET

Beugrottam
Csomagot hozott egy futár. Névre, címre. Nem kellett fizetnem semmit, csak aláírni egy papírt, hogy átvettem a küldeményt. Nem tűnt
fel még az sem, hogy kétszer kellett aláírnom. Pontosabban másodszor nyomtatott betűvel, mivel az aláírásomból n e m könnyű kideríteni, ki vagyok. Hát aláírtam nyomtatottan is a nevemet. Én balga!
Akkor mindjárt nem jöttem rá, hogy a második aláírással beléptem
egy cég vásárlóinak táborába. Megrendelőként. És jött is a következő
csomagocska. Az már postai úton. Számlával. Almaecet volt a küldeményben, és - minthogy nem fogyasztok almaecetet - nyomban viszszaküldtem postai úton a csomagot. Ez 320 forintomba került.
De nem nyugodhattam meg. Pár nap múlva jött a felszólítás: nem
fizettem a legelső csomagért. Fizessek közel háromezret. Csekket is
küldött a cég. S minthogy az első csomagért tényleg nem fizettem, és
azt vissza se küldtem, eljátszották az unokák, hát fizetek. Ez a büntetés vigyázatlanságomért.
Tudnom kell, hogy ebben a kufárvilágban minden megeshet az óvatlan polgárral. Tehát bárminő szívélyességgel küldenek csomagot, nézzem meg gondosan, mi lehet benne, mi rejlik mögötte: jóindulat vagy
huncutság. ígérem: mostantól jobban figyelek. Különben ráfizetek.
KACZÚR ISTVÁN, SZEGED

CSOROG A TELEFON
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok
oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől
péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
30/218-111 l-es
mobiltelefonszámon,
amelyen
SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatokéi delmagyar.hu címre küldhetnek.
TUNTETES
Szegedről Nagy Jánosné - aki
nem azonos a szerdai Csörögben
véleményt mondó Nagy Jánosnéval - azt hangsúlyozta, hogy ő
kiáll a miniszterelnök mellett,
szerinte nem kell lemondania.
Papp Gyula szegedi '56-os szenvedélyes szavakkal ítélte el a
vandalizmust és a rendőrök bántalmazását. Ábrahám Bertalan,
'56-os elítélt szerint nem egyértelmű, hogy Wittner Mária a nyilatkozataival '56 szellemét képviseli vagy pártja érdekeit. A
632-795-ről olvasónk úgy véli,
hogy Hiller Istvánnak inkább a
pártján belüli gondokkal kellene
foglalkoznia és nem Orbán Viktort elmarasztalni.

VIGYAZAT!
A 424-170-ről jelezték, hogy a
Bartók és a Mars téren „dolgozik"
egy 40 év körüli férfi, aki pénzváltást kérve, különböző váltási
trükköket alkalmazva próbál jogtalanul pénzhez jutni. Több üzletből is figyelmeztetésnek szánták a történtek ismertetését.
LISZTOSZTÁS
Az Együtt Új szentivánért Egyesület képviseletében telefonált Szögi
Zoltán, aki közölte, hogy a Létminimum Alatt Élők Társaságának
segítségével 16 mázsa lisztet osztottak szét a nyugdíjasok, nagycsaládosok és szociálisan rászorulók között az elmúlt időszakban.
Az akció a napokban zárult le.

Kcxrmrikációs
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MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SZEKESI VIVIEN
Szeptember 20., 18 óra 45 perc, 3170 g. Sz.:
Fehér Katalin és Székesi Csaba (Szeged).
RONYECZ VANESSZA
Szeptember 20., 9 óra 22 perc, 2420 g. Sz.:
Boda Brigitta és Ronyecz Róbert (Szeged).
NAGY BOTOND MÁTYÁS
Szeptember 20., 13 óra 15 perc, 3320 g.
Sz.: Soltész Judit és Nagy Kornél (Szeged).
PUSKÁS ZÉTÉNY KENDE
Szeptember 19., 7 óra 2 perc, 2640 g és
PUSKÁS BENDE HUNOR
Szeptember 19., 7 óra 3 perc, 2620 g. Az

ikrek szülei: Vörös Ildikó és Puskás Tibor
(Szeged).
STIGMON BARNABÁS
Szeptember 21., 0 óra 20 perc, 2800 g. Sz.:
Petsits Beáta és Stigmon Gábor (Szeged).
BODOR HENRIETT
Szeptember 21., 7 óra 30 perc, 4370 g Sz.: Dobos Szilvia és Bodor Ádám (Kiskunfélegyháza)
VÁSÁRHELY
K1SALBERT SZILVESZTER
Szeptember 21., 0 óra 40 perc, 3290 g. Sz.:
Farkas Aranka és Kisalbert Tamás (Vásárhely).
Gratulálunk!

H0R0SZK0P
Q c ; KOS: A házasságkötésnek, a szö; vetségnek és a kapcsolatoknak
kedvez a bolygók állása, az együttműködés,
kooperáció fontos szerephez juthat. Segítse
társait, ahol tudja!

MÉRLEG: Eredetiségét, kreabvitáW W í s á t használnia kell ma munkahelyén! A mindennapi rutinnal és szakértelmével most nem megy semmire. Fogadja el
a tényeket olyannak, amilyenek!

^ M l BIKA: Szerencsés hírek köszönt*
ihetnek önre. Bankszámlájára is
nagyobb összeg vándorolhat, amit érthetően üdvözít. Ennek ellenére ossza be forintjait!

W

SKORPIÓ: A családi ügyek és a
S pénzügyek kaphatnak ma szerepet.
Az innovatív ötleteket üdvözíti a Skorpió.
Ám hiába tervez el sok mindent, semmi
sem alakul úgy.

IKREK: Új ismerősével azonnal
I összeütközésbe kerülhet. Még csak
az érdeklődési körük se egyezik. Ne menjen
bele elhamarkodottan egy kezdődő kapcsolatba!

J \ . NYILAS: A szerződések aláírásával
t ^ Á | mindenképpen várjon délutánig!
Este menjen el szórakozni kollégáival! Ma
szó szerint összekötheti a kellemest a hasznossal.

^ ^ RÁK: Ha túl sokat vállal, hétvégén
^ f f 1 nem tudja kipihenni magát! Vegye
kicsit lazábbra a tempót! Kedvesével hódoljanak hobbijuknak, és pihenjenek!

^
BAK: Rokonait látogassa meg éieszT m . 1 sze fel velük a kapcsolatot! Anyagi
szempontból is megoldódhat így egy esetleges
családi vita. Este keresse fel barátait!

A J

OROSZLÁN: Döntéseit nem csak a
közeljövőre nézve hozza meg. Okosan számol, kalkulál, amit családja megérezhet az anyagiak terén. A generációk
közti különbség ma a felszínre törhet.

^ T f t I VÍZÖNTŐ: Vegye lazán a történéséü l ! I ket, tekintettel arra, hogy megváltoztatni nem tudja azokat! Ne idegesítse
magát feleslegesen! Készüljön a hétvégi és
az esti programra!

SZŰZ: A pénzüggyel, befekteté^ ^ sekkel, menedzsment témáival
kapcsolatos irodalom tanulmányozása
ajánlatos. Ültesse gyakorlatba az elméletet!
Erre szánjon kellő időt!

HALAK: Magánéleti gondjait ne
^ ^ s másokon vezesse le! Semmit , ne
vegyen készpénznek a mai napon, kedves
Halak! Az esti programra nagy gonddal válassza ki ruhadarabjait!
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Az árak 2006. szeptember 22-24 között
a készlet erejéig érvényesek.
n
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Bonux Active Fresh
Compact mosópor

C S A K szept. 22-én, pénteken:
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M i n d e n építőjáték és modell

Pásztortűz
csiga tészta

Nesquik
Instant kakaópor

B tojásos 2 0 0 g
kedvezmennyel
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kapható.

•ajándék fémdoboz

A kedvezmény értéke blokk vegosezeobőt
kerül levonasra kasszaathaladaskor.
A kedvezmények akciós termek ok
esetében nem vehetők igénybe
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Ü N N E P E L J Ü K E G Y Ü T T SZEGEDET,
MAGYARORSZÁG El.SŐ EURÓRA DÍJAS VÁROSÁT,
SZERT EMBER 22 ÉN 16:30 IOL A SZÉCHENYI TÉREN!
ünnepi köszöntőt mond Dr.

1

B O T K A

L Á S Z L Ó ,

Szeged

mjv

Születésnapi
árparádéa <®-ban!

polgármestere

Az Európa Tanács nevében az Európa Díjat átadja

Csak holnap

24 990 •

Guy I engagne, az Európa Díj Bizottságának elnöke
Magyarország első Európa Díjas városát köszönti
D r .

S / . i l v á s y

k a n c e l l á r i a m i n i s z t e r

g y ö r g y

Köszöntőt mond Prof. Dr.
a Szegedi

S z a b ó

T u d o m á n y e g y e t e m

Fujifilm A 500
digitális fényképezőgép
5,1 MP felbontás
3x optikai zoom

G á b o r

r e k t o r a

\ testvérvárosok nevében, az 1975-ben Európa Díjat kapott
németországi Darmstadt városa köszönti
a 2006. évi Európa Díjas várost

EURÓPAI BOROK FESZTIVÁLJA

Sióba I l i m n é l

Pentektól vasárnapig kilenc európai ország borai és ételkulonlegessegei, valamint színvonalas színpadi programok
várjak a szegedieket.
Pl N l l KI \JANl VI

SZOMBATI A1ÁNLAT

17:30 100 Tagu Cigányzenekar

12:45 Bemutatkoznak Szeged

19:30 NAPI EGI NDA A Magyar

városrészei - zenével, tánccal

Állami Népi Együttes fergeteges

17:00 Apostol élő koncert

tancjáteka ket felvonásban

19:00 Charlie élő koncert

VASARNAPI AIÁNLAT
13:30 Storyville Jazz Band
19:00 Simon's koncert
V
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XI. kerületi új é p í t é s ű

lakás

u o t I

<8> H Y u n o m
2 db Hyundai Accent

7 2 db SkyEurope repülőjegy

Töltse Ki a r alábbi kupont, d o b j a b e a r á r u h á z a k b a n kihulyezutt gyűjtöládábtt októher 31-ig, é s nyerjen!
A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját
szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
törvény értelméóen tájékoztattuk, hogy adatai a
Magyar Hipermarket Kft. a SkyEurope Airlines
Hungary Kft., a Hyundai Motors Hungary Nagykereskedelmi Kft és a Blggeorge's Resktental
Befektetési Kft adatbáziséba kerülnek, amelyek
kezelését a Magyar Hipermarket Ktt. yégzi. Az
adattulajdonos bármikor kérheti személyes adatainak törlését a kővetkező elmek valamelyiken:
1 ii
Magyar Hipermarket Ktt., Cora Marketing,
1097 Budapest. Könyves Kálmán krt. 12-14.;
l 0
vagy e-mallben a coia@cora-h.hu elmen
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Adatkezelési azonosító: 1435-0003

n

Találkozzunk a Cora-ban!
E g y

mosollyal

több

PÉNTEK. 2006. SZEPTEMBER 22.

•

H

I

R

D

E

T

E

S

15

"

Magyarország célba ér

M I N D TERJEDELMESEBB AZ UTCALISTA

Ujabb 36 kilométernyi csatorna átadása zajlik
Kedden arról számoltunk be, hogy a
szentmihályiak számos helyen megkezdhették a rákötést az új csatornahálózatra. Lassan lezárulnak az újabb szakaszok
vizsgálatai is, ha pedig azokon is túl
vagyunk, nagyrészt véget ér a 3 6 hónapja tartó szegedi csatornázási projekt. A
majdnem 37 millió euróból, uniós támogatással megvalósuló beruházás számos
nehézséggel, nem kis fölfordulással járt,
de a mindinkább megmutatkozó végeredmény jól mutatja: megérte.
Szeptember 19-ével csaknem 36 kilométernyi csatorna és számos átemelő átadása
kezdődött meg. Az építkezés befejeződött,
és az előzetes vizsgálatok, tehát a víztartási és a kamerapróba is, mindent rendben
találtak, jelenleg már csak a dokumentá-

ben várhatják az értesítőt arról, hogy ráköthetnek a hálózatra. Nem lehet azonban
elégszer hangsúlyozni, hogy az értesítőt
mindenképpen meg kell várni, mert az
idő előtti rákötés hátráltatja a szakemberek munkáját.

megszüntetve a Tisza eddigi, drasztikus
szennyezését. Az igen bonyolult, több részből álló telepen jelenleg gépészeti és egyéb
munkák zajlanak, melyeknek október 28-

Csinszka utca, Léda utca, Margit utca,
Orsolya utca.
Petőfitelep: Zágráb utca, Szellő utca, Ibolya utca, Bokányi Dezső utca, Göndör sor.

Szeptember vége után már csak néhány
helyen folynak majd munkálatok a városban. Tápé egy részén például még zajlanak
az útépítési munkálatok. Néhol apróbb
finomításokat, padkarendezést végeznek
a munkások.
A szegedi szennyvizet a szennyvíztisztítóba vezető, úgynevezett főgyűjtők is készen
állnak már a szennyvíz fogadására. Ezeknél nincs szükség próbaüzemre, ellentétben
az átemelőkkel. Ezekből négy van, kettő
esetében - Alsótelepen és Újszegeden - a
meglévő szivattyútelepeket bővítették és

ára kell befejeződniük. Ezt követően kezdődik majd a szintén 6 hónapos próbaüzem,
melynek végén immár a mindennapok
részévé válik Szeged űj csatornahálózata.

ciók összeállítása, azaz a papírmunka van
hátra. Az érintett lakók és ingatlanok Kiskundorozsmán, Szentmihályon, Szőregen,
Újszegeden, Tápén, Petőfitelepen, Újpetőfitelepen, Béketelepen, Baktóban, Rókuson, Kecskésen és az Iparvárosban október-

Egyenlőség utca, Móricz Zsigmond utca,
Kapisztrán űt, Orvos köz, Tisza köz, Tinódi utca, Dűlő köz.
Szőreg: Nagybecskereki utca, Fácán utca,
Szerb utca, Engels utca, Bokréta utca,
Makai út, Szegfű utca, Rózsatő utca, Újvilág utca, Gőzmalom utca, Iskola utca,
Bánya utca, Ikon sor, Gyár utca, Kisbogáros utca, Magyar utca. Nyárfa utca, Lomb
utca, Palackozó utca, Vágóhíd utca, Füzér
utca, Hősök tere. Marostorok utca, Föld
utca, Vasvári Pál utca, Gorkij utca, Hasító utca, Apátság utca.
Tápé: Rév utca, Beszterce utca, Tápé széle
utca, Rába utca.

modernizálták, Dél-Újszegeden és a
szennyvíztisztító telepnél pedig újakat építettek. Az átemelőkben -zajlik a féléves próbaüzem.
Szeged város szennyvize az űj szennyvíztisztítóban válik majd környezetbaráttá,

RENAULT

Rókus: Cserzy Mihály utca, Teréz utca,
Csemegi utca.
Szentmihály: Harcos utca, Mikes Kelemen utca, Fehérpart utca. Ponty utca,

(x)

Az utcák, ahol októberben kezdődhetnek meg a rákötések.
Baktó: Völgyérhát utca, Forradalom utca,
Hídverő utca, Bognár utca, Levél utca,
Kétér köz, Alma utca, Must utca, Termelő utca, Alkotmány utca, Kokárda utca,
Baktói utca, Tölgyfa utca.
Béketelep: Hosszű utca.
Dél-Újszeged: Törökkanizsai utca, Lövölde utca, Üjszőregi utca, Akácfa utca, Kertész utca, Kendergyári út, Vadrózsa sor,
Füvészkerti utca.
Iparváros: Dorozsmai út.
Kecskés: Szabadkai űt, Bódi Vera utca.
Kiskundorozsma: Dorozsmai út, Búza
utca.
Marostő: Júlia utca, Judit utca, Laura utca,

A Szegedi SZEFO Zrt.

Megújult Renault
Clio Campus

AUTÓKAT ALKOTUNK

Üjpetőfitelep: Búzavirág utca, Csavar sor,
Acél utca, Fehértó utca, Végvári utca,
Algyői űt, Dárda utca.
Újszeged: Szőregi út, Aranyosi utca, Zsil
utca, Homoródi utca, Olt utca, HoltMaros, Csalogány utca.
A rákötéssel minden esetben meg kell várni
a személyre vagy ingatlanra szóló értesítést!

sicegregtsztet

már 2 099 000 Ft-ért!

(6724 Szeged, Tavasz u. 2.)
felvételt hirdet 3 f ő

minőségellenőr-csomagoló

Havi 15 647 Ft-tól*

munkakörbe.
Feltétel: é r e t t s é g i .
•

széria ABS

•

szélesebb

Előnyt jelent: kötöttáru varrásában szerzett jártasság.
Jelentkezései a 62/554-054/149 telefonszámon,

motorválaszték

v a l a m i n t s z e m é l y e s e n S z e g e d , T a v a s z u. 2. s z á m alatt v á r j u k

• vonzóbb belső
•

megújult külső

•

új színek

Király S z a b i n a é s S e r e s M i h á l y n é H R - k o n t r o l l e r m u n k a t á r s a i n k n á l .

Déímágyarország

ONLINE

•Az ajánlat CHF-alapú. 10% önrész befizetése mellett. 99 hónap futamidőre vonatkozik. A futamidő első
harmadában a törlesztőrészietet hozzávetőlegesen 50%-kal csökkentettük; a kezdőrészlet összege és a
futamidő módosítható. THM: 8,71%. A képen látható autó illusztráció. Fogyasztás liter/100 km: vegyes:
4,7-7,3: városi: 5,8-9,2; országúti: 4,1-5,9. C02-kibocsátás g/km: 125-175 (változattól függően)

Molnár
'Autóház Kft.
I Márkaképviselet

*f
Alliance Praneai.se

deSzeged

információ

62/567-842

(Újra)Kezdő? Haladó?
Emelt szinten érettségizik?
Nyelvvizsgázik?
Jelentkezzen francia
nyelvtanfolyamainkra!
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helyes választ beküldő

szeptember 28-i díszbemutatélára!
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PART1Nora
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Az alábbi színésznők közül
ki nem szerepel a filmben?

Tűzvédelmi szakvizsga

A képzés szakképzési hozzájárulásból finanszírozható
Helyszín: MTESZ Technika Háza Szeged, Kígyó u. 4.
ínformáció: telefon: 62/420-511, fax: 62/420-998,
www.mteszcsm.hu

,,

f g y BOLOND SZAZAT CSINÁLcm***

153/2005. (XI. 10.) BM-rcndelet 8. § alapján]

munkát végzők és műszaki vezetőik részére.
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A hatályos jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban

B e f i / k a t t a n n i ..
fösmmók:

E-mail: szeged@af.org.hu
Tel.: 62/420-427 és 30/372-39-79
6722 Szeged, Petó'fi S. sgt. 36.

2006. szeptember 26-27. (kedd, szerda)
Vizsga: 2006. október 3. (kedd)

KRESZ-TESZTEK
ÉBenőrizze tudását
a vizsgához hasonló
módoni
A Bodó Autósiskola

SZEGED, Dorozsmai út 8.
Tel./fax: 62/420-062

Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége
Csongrád Megyei Szervezete

ONLINE
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L j OROSZLÁN SZONJA
•
PART, NÓRA

DÉLMAGYARÚ^ | •

cím:

Telefonszám:...

HERNÁDI JUDIT
Hefözfo: Belvárosi mozi IdépMfc 2004. szeptember 28,19.00

y
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Beküldésihatáridő: . 0 0 6 . s z e p t e m b e r 2 6 .
A borítékra kérjük írja rá: EGY BOLOND... • Cím: Délmagyarország Kiadó 6740 Szeged, Pl 153. • marketing@delmagyar.hv
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Pár hét alatt tizenöt kilótól szabadult meg a Szeged Beton csékája

Varga „Pepe" újra a régi

PÉNTEK
Kézilabda
NB 1/B, férfiak: Makó HC Kecskemét. Makó. városi sportcsarnok. 18: ifjúságiak. 16.
Kispályás labdarúgas
Veteránbajnokság 6. forduló, l-es pólya. SZAK-Domaszéki Sörözó (17 óra), Pannon Ventill Old boys
(18): Il-es pálya: Metálduá Lokomotív (17), Tervezók-Elsó Beton (18); III-as pálya: Dózsa-Együtt
Szegedért Egyesület (17). Bokafogó-Altax (18), Piac
Kft Ptaza ONeil (19) Valamennyi találkozót az újszegedi Kisstadionban rendezik

SZOMBAT
Asztali-labdarúgás
MALSZ országos NB l-es csapatbajnokság Szeged, Vedres-kollégium, 10.
Atlétika
7. Szögedi Ászok Napraforgó tutódélután, Gyálarét, 11
Kézilabda
NB I. nők. HNKC SE-Békéscsaba. Vásárhely.
Hódtói Sportcsarnok, 18; ifjúságiak, 16
NB 1/B, nők: Szeged-Algyó DNKC-Csorvás. Szeged, Déri-sportcsarnok. 14; ifjúságiak. 16.
NB II, férfiak: Szentesi Kinizsi-Túri KK, Szentes,
Dr Papp László-sportcsarnok, 17; ifjúságiak. 15.
Labdarúgas
NB II.. keleti csoport, nők: Szegedi AK-Csepel,
Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 13.
NBIII: Algyő SK-Ceglédi VSE. Algyő, 16.
Varga Pétertől megint t a r t h a t n a k
Megyei I. osztály: Szegedi VSE-Tisza Volán
SC-Szeviép, Szeged. Vasutas-stadion. Mindszent Ferrocolor-Tápé. Mindszent. Mindkét találkozó 16 órakor kezdődik, előmérkőzést (14 órától)
az ifjúsági csapatok játszanak
VÍZILABDA
Megyei II. osztály: Fábiánsebestyén-Tömörkény.
Fábiánsebestyén Székkutas-Deszk, Székkutas.
A Hídépítő-kupa felkészülési férSzentesi Kinizsi Apátfalva. Szentes Makói Spartacus Csanytelek. Makó. Maros-parti MAK-pálya
fi vízilabdatornán jó, a jövőre
Valamennyi találkozó 16 órakor kezdődik, előmérnézve biztató teljesítményt nyújkőzést (14 órától) az ifjúsági csapatok látszanak.
tott a Szeged Beton. Ugyanez
Megyei III. osztály: Maroslele-IKV-Alsóváros, Maigaz a gárda kapitányára, Varga
roslele Ferencszállás-H. Astra FC, Oeszk(l).
Péterre is, aki az elmúlt évadhoz
Derekegyház FK 1899 Szeged, Derekegyház. Algyő
képest 15 kg-tól szabadult meg.
SK H.—Pázsit SE, Algyő. 13.300). Ruzsa-Csengele,
Rúzsa. Zákányszék-Zsombó, Zákányszék. Szatymaz Balástya II., Szatymaz Baks-Forráskút, Baks
A legutóbbi bajnokságban nem
A külön jelzett összecsapás kivételével valamennyi
ment neki a játék. Akart ő, persze,
találkozó 16 órakor kezdődik
hogy akart, de túl sokat nem tuUtánpótlás bajnokságok: Tisza Volán-Diósgyőr,
Szeged. Felső Tisza-parti stadion. U15,12; U13,14. dott hozzátenni a csapat játékához. Nincs mit szépíteni a dolgon:
Tisza Volán-Fábiánsebestyén, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, U14, 10. Tisza Volán Nagymátúlsúlyos volt, 108 kilót nyomott.
gocs. Szeged. Felső Tisza-parti stadion. U16,11.45. Aztán a nyáron történt valami...
HFC Kecskemét. Vásárhely, városi stadion. U17,
- A szabadság utáni első edzé11; 019, 13. Makó FC-Gyula, Makó, Erdei Ferenc
sen
megmérték a súlyunkat - matón sporttelep, U17,11; U19,13. Nők, U17: Amazogyarázta a népszerű Varga „Pepe".
nok Olimpia Budapest. Szeged, Postás-pálya, 14
- Nem akartak hinni a szemükMotorcsónak
Az F-lOOO-es és F-250-es Európa-bajnokság nek, amikor a mérleg a 93-as százárótordulóia. Szeged, a Tisza két hid közötti sza- mon megállt. Tizenöt kilótól szakasza. 10.
badultam meg néhány hét alatt.
Röplabda
Át kellett állítanom az agyamat,
NB l-es ligabainokság férfiak: Starcopy-Szemert enni mindig is szerettem,
ged-Phoenix-Mecano Kecskeméti RC, újszegedi
sőt: bírtam is. De a nagy zabálásportcsarnok, 16.
Teke
soknak immár vége. Nem lettem
Szuperliga, térfiak: Ferroőp-Szeged-BKV Elére, vegetáriánus, továbbra is imádom
úiszegedi teke- és bowlingcentrum. 14.
például a pörköltet, csakhogy
Vízilabda
most már odafigyelek az evésemMagyar Kupa, férfiak, csoportkor, újszegedi
re. Megvan, hogy mikor, mit és
sportuszoda. 10.
mennyit eszem. Korábban is ponOB 1/B, térfiak. HVSC-Kecskemét, Vásárhely, fedett uszoda. 11.
tosan tudtam, mit kell ahhoz csi-

nálnom, hogy megszabaduljak a
jelentós fölöslegemtől, de képte-

Hiába nyert a magyar női kosárlabda-válogatott szerdán este Körmenden 54-47-re a fehéroroszok ellen, Sterbenz Tamás együttese izgulhat. Csak
az utolsó kör dönt a továbbjutásról, és n e m csak a magyarokon múlik, hogy sikerül-e kijutni az Európa-bajnokságra. A
görögök kezében van a sorsunk, és csak reménykedhetünk, hogy a hellének megverik idegenben a fehéroroszokat, mert az n e m vitás, a mieink legyőzik a teljesen szétesett bolgárokat. Körmenden a
két szegedi játékos közül Fürész Emőke három pontot szer-

lem voltam legyőzni önmagam.
A nyáron sikerült!
A szegedi 4-es számú sapka tulajdonosa elmondta, hatalmas
segítsége is akadt a fogyókúrában. O pedig nem más, mint a
kedvese, a Szeviép-Szeged női élvonalbeli kosárlabdacsapatának
válogatottja, Fürész Emőke.
- Ernő rengeteget segített, amikor holtpontra jutottam, biztatott, arról nem is beszélve, hogy ő
is velem együtt csinálta. így sokkal könnyebb volt számomra.
Most már remekül érzem magam,
az edzéseken az élbolyban úszom,
jobban bírom erővel, lényegesen
később fáradok el. És az sem elhanyagolandó: mások mondják, sokat javult a teljesítményem.
A hét végén tétmérkőzésen is
megmérettetik a Szeged Beton.
Varga Péter természetesen továbbjutást vár a csapattól.
- A cél természetesen az, hogy
csoportelsőként
jussunk
az
MK-negyeddöntőbe. Jobbak va-

US200AZARAS
H | A férfi vízilabda Magyar Kupa hétvégi szegedi csoportmérkőzései
miatt az újszegedi sportuszoda
versenymedencéje
szombaton
8.30-tól zárásig, vasárnap pedig
8.30-tól 13.30-ig nem használható.
gyünk riválisainknál, de ez nem
azt jelenti, hogy nem figyelünk
oda az első perctől az. utolsóig.
Az összes meccsen arra kell törekednie mindenkinek, hogy kihozza magából a maximumot,
hogy a legjobb oldalát mutassa
meg. /Amennyiben ez a szemlélet
egész évadon át kitartana, nem
lepődnék meg, ha a Magyar Kupában és az OB I-ben is döntőt
játszanánk. Egységesek vagyunk,
mindnyájunknak megvan a maga szerepe, helye az együttesben,
az egymás iránti tisztelet, alázat.
Örülök, hogy egy ilyen remek
gárdának lehetek a kapitánya.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

MK-CSOPORTMECCSEK SZEGEDEN
Holnap és holnapután az újszegedi sportuszodában rendezik meg a férfi vízilabda Magyar Kupa „C" jelű csoportjának küzdelmeit. A Szeged Beton VE
mellett a kvartettbe kapott besorolást még az Újpest, az OSC és a Neptun.
A program, szombat: Szeged-OSC (10 óra), Újpest-Neptun (11.45),
OSC-Neptun (15.30), Szeged-Újpest (17.15) Vasárnap; Újpest-OSC
(10), Neptun-Szeged (11.45). Az első két helyezett jut a negyeddöntőbe.

Budapest Bank lérfi kézilabdaliga. Pick Szeged Dunaferr, úiszegedi sportcsarnok. 13; ifjúságiak. 11. Nők: Németh Toll Makó-Vác. Makó, városi sportcsarnok, 17; ifjúságiak. 15.
Csongrád megyei bajnokság nők: HKE-Székkutas, Vásárhely. Hódtói Sportcsarnok, 14.30 Szentesi Kinizsi-Mindszent, Szentes, Dr Papp László-sportcsarnok. 15 KSZSE Szeged-Hódmezővásárhely, Szeged. Etelka sori munkacsarnok, 17.
Kosárlabda

Kiss Sebő Irakli Labadzéval játszsza a Római Teniszakadémián
pénteken 10 órakor kezdődő Magyarország-Grúzia tenisz Davis
Kupa-mérkőzés első találkozóját. A tét a feljutás az Euro-afrikai zóna II. csoportjából az első-

Kiss Sebő kezd
be, a Világcsoport utáni második
vonalba. A sajtótájékoztatóval
egybekötött pénteki sorsolás értelmében a második párban Bardóczky Kornél Lado Csikladzével
mérkőzik. Szombaton 13 órától
a párosmérkőzést rendezik.

Mozgásban a Rókus II.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi Rókus II. sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ma rendezi meg hagyományőrző családi sportnapját.
Ennek keretén belül ja sporton kívül) sok színes programon vehetnek
részt a szülők, a pedagógusok és a gyerekek együttesen. Ezen a napon
a segítőkész embereket 14-től 17 óráig várják véradásra. Szombaton
és vasárnap pedig a III. Rókus-kupa kispályás labdarúgótornának ad
otthont a Rókus II., melyen tíz tanintézmény csapata méri össze tudását, felkészültségét.

Napraforgó-futás

Szombaton rendezik meg Gyálaréten (Borostyán Birtok) a 7. Szögedi Ászok Napraforgó futódélutánt, melyen a hagyományos
versenyszámok
(ovimaraton,
Az F-lOOO-es és F-250-es Európa ba/noltság zárólotdulöia. Szeged, a Tisza két hid közötti szakasza. 9. 1,75 és 8,8 km) mellett közel 3,5
kilométeres váltó vár a mozogni
Tenisz
Erste Women's Open teniszverseny, selejtezőkvágyókra, a futókra. Nevezni
újszegedi Gellért Szabadidőközpont. 9.
még a versenyek napján a helyVízilabda
színen is lehet 11 óra és 13.30
Magyar Kupa. férfiak, csoportkör. úiszegedi
között.
sportuszoda, 10.
A program az ovimaratonnal

Fotó: Karnok Csaba

a kapusok

Magyarország-Grúzia Davis Kupa-mérkőzés

MUNKATÁRSUNKTÓL

K0SARLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

VASÁRNAP
Asztali-labdarúgás
MALSZ országos NB l-es csapatbajnokság Szeged, Vedres-kollégium. 10.
Horgászat
Marosmukupa. Oravetz István-emlékverseny,
Szeged, Maty-éri víztározó, 8.30.
Kézilabda

NB II, térfiak. Szentesi KK-Békés. Szentes, Dr
Papp László-sportcsarnok, 16.30.
Labdarúgás
NB III: Hódmezővásárhelyi FC-Mezőtúr, Vásárhely. városi stadion. 16
Megyei I. osztály: Gyálarét Kiskundorozsma.
Gyálarét Kiszombor-Balástya, Kiszombor. Kistelek Szőreg, Kistelek Újszentlván-Sándorfalva,
Újszentiván. Mórahalom Röszke, Mórahalom
Bordány-Ásotthalom, Bordány. Valamennyi találkozó 16 órakor kezdődik, előmérkőzést (14 órától)
az ifjúsági csapatok látszanak
Megyei II. osztály: Üllés—Tiszasziget. Üllés Nagymágocs :Universitas SE, Nagymágocs Csanádpalota-Újszegedi TC. Csanádpalota Mindhárom
találkozó 16 órakor kezdődik, előmérkőzést - a
Nagymágocs Universitas SE párharcot kivéve (14 órától) a2 ifjúsági csapatok játszanak
Megyei III. osztály: Pitvaros-Kübekháza, Pitvaros
Földeák-Ambrózlalva. Földeák. Domaszék-Pusztamérges. Domaszék. Öttömós-Röszke II., Öttömös Valamennyi találkozó 16 órakor kezdődik
Utánpótlás bajnokságok. Tisza Volán Algyő SK.
Szeged. Felső Tisza-parti stadion. U17. 10; U19,
12. Tisza Volán-Békéscsaba, Szeged. Hunyadi tón
egykori Dózsa-pálya. U136. 11; U15B. 13 Makó
FC-Hédmezövásárhely B, Makó, Erdei Ferenc téri
sporttelep. U13, 10; U15,12. Hódmezővásárhelyi
FC Békéscsaba A. U13,10; U15.12.
Motorcsónak

Fürészék izgulhatnak

kezdődik (rajt: 14.15), majd következik az együttfutás (14.30), a
8,8 kilométeres Gyálai-kör (15
óraj és zárásként (16.15) a Szögedi Ászok-sörváltó.
A rendezők (a Napraforgó Futóklub és a Borostyán Birtok)
mindenkit vár a festői környezetben, a Tisza partján lebonyolítandó kocogásra, versenyre. Bővebb információ a www.nafuklu.hu honlapon olvasható, vagy a
06-30/255-3526-os telefonszámon kérhető.

Makó-MTK
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az NB I jelenlegi harmadik helyezettjével, az MTK-val találkozik a
Makó FC a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában, a 16
közé jutásért. A mérkőzést október 25-én 13.30-kor rendezik az
Erdei Ferenc téri sporttelepen.
További érdekesebb
meccsek:
Putnok-Újpcst, Orosháza-Honvéd, Hévíz-Zalaegerszeg, PápaTatabánya,
Ferencváros-Pécs,
Gyirmót-Fehérvár, Integrál DAC
Győr-Győri ETO, Csesztreg-Kaposvár, Dunaújváros-Paks.

zett, Kajdacsi fudit
viszont
n e m talált a gyűrűbe. Tegnap
Fürész Emőkét hívtuk fel telefonon.
- Nem tudtuk megismételni a
görögök elleni játékot, a hajrában megijedtünk, elizgultuk a
meccset. Pedig már vezettünk tizenöt ponttal is, most nem kellene azon morfondíroznunk, hogy
nyernek a görögök. Császár Andi
felhívta klubtársát, aki a görög
válogatottat erősíti, és biztatta
őket, hogy Minszkben is nyerjenek, mi pedig simán begyűrjük a
bolgárokat.
A csoport másik mérkőzésén:
Bulgária-Görögország 55-81.
AZ ÁLLÁS
1. Görögország
2. Fehéroroszország
3. Magyarország
4. Bulgária

4
3
3
-

1
2
2
5

371- 321
318- 303
302- 294
292- 365

Bodor Péternek
drukkolhatunk
Holnap tíz órakor már felbőgnek
a
motorcsónak
Forma-lOOO-esek és 250-esck motorjai a Tiszán, hogy eldöntsék,
az idei Eb-futamok befejezéseként ki lesz az öreg kontinens
bajnoka. Egy szegedinek, az
OSY valamikori világbajnokának, Bodor Péternek is szurkolhatunk.
Ha motorcsónakverseny, akkor
Feil fános, a Magyar Motorcsónak-szövetség és egyben a Szegedi Főnix MSE elnöke egészen
biztosan a szervezés oroszlánrészét magára vállalja. Tavaly a
kedvezőtlen tiszai vízállás meghiúsította azt, hogy ismét ezrek
töltsék meg a Tisza-partot.
Most azonban úgy tűnik, minden együtt lesz ahhoz, hogy két
látványos géposztályban, a Forma-1000-ben
és
a
Form a - 2 5 0 - b e n kihirdessék vasárnap 15.30-kor az öreg kontinens idei bajnokát.
Az előzetes nevezések alapján
a két kategóriában több mint húszan versenyeznek. Köztük a
250-ben starthoz áll a Szegedi
Főnix MSE versenyzője,- Bodor
Péter is. Az OSY valamikori világbajnoka még mindig versenyben van az éremért, s egy jó szegedi befejező versenyzéssel akár
a dobogó harmadik fokára is felkapaszkodhat. Ehhez kell a druk-

kerek segítsége, akik ráadásul ingyen tekinthetik meg az eseményt, ugyanis a Partfürdőben
nem szednek belépőt.
- Minden rendben van, az
időjárás is jó lesz. Remélem,
hogy az idén n e m érkezik Romániából nagy mennyiségű
szemét sem. Ha megkapom a
szegedi nézőktől a segítséget,
akkor egészen biztosan sikeres
versennyel zárom az évet m o n d t a a sportág egyik legnagyobb hazai csillaga, Bodor Péter.
S.J.
TISZAI PROGRAM
A verseny programja, szeptember
23., 8-tól 10-ig műszaki átvétel a
Partfürdőn
lévő
depóban-,
10-1 l-ig; F-1000 szabadedzés;
11—12-ig: F—250 szabadedzés;
14.15—15.15-ig: F—250 idérőmérő
edzés; 15.15—16.15-ig: F-1000
időmérő edzés; 16.15—16.45-ig:
F-250 első futam; 17.15-17.45-ig:
F-1000 első futam.
Szeptember 24., 9—10-ig: F-1000
második futam; 10—10.30-ig:
F-250
második
futam;
11-11.30-ig: F-1000 harmadik futam; 11.30—12-ig: F-250 harmadik futam. 14—14.30-ig: F-1000
negyedik futam; 14.30—15-ig:
F-250 negyedik futam. Majd eredményhirdetés.

Részvételi rekord
a sportfesztiválon
A Szeged Városi Sportigazgatóság szervezésében negyedik alkalommal megrendezésre kerülő
Szegedi Családi Sport- és Egészségfesztiválon közel 200 család

Sportnap

tak ki különböző játékszereket,
melyek közül a legközkedveltebb
a trambulin és az óriáscsúszda
volt. Az első négyszáz regisztrált
családtag emblémázott pólót kapott ajándékba, a jó hangulatról
Hevesi Imre és a Zűrzavar együttes gondoskodott. A feladatokat
teljesítő családok sorsoláson vettek részt, akik a támogatóknak
köszönhetően értékes ajándékokkal térhettek haza.
A fotójátékon résztvevők a róluk
készített képet, valamint a játék
részleteit megtekinthetik a w w w .

MUNKATÁRSUNKTÓL
Az egykori kiváló szegedi labdarúgó, Kozma Zoltán szervezésében
sportnapot
rendeznek
szombaton a Makkosházi Általános Iskolában. Az esemény
reggel 8.30-kor kezdődik. A gyerekeket ingyenes ugróvár várja,
de lesz kispályás labdarúgótorna
is. A hat csapatból négyet vendéglátósok alkotnak, mellettük
indul a viadalon a kajak-kenusokból (Kása, dr. Bohács, Kajner,
Páger, Petrovics, Váradi) és a
hajdani kitűnő szegedi futballistákból (Kőhalmi, Deák, Móricz,
dr. Kovács, Kántor, Polyvás, Kozma) verbuválódott együttes is.
Két
utóbbi
összecsapására
12.45-kor kerül sor.

9
8
8
5

teljesítette a 14 állomásból álló
ügyességi feladatokat. A rekordszámú résztvevő az Újszegedi
Liget Játékok Kertjében nemcsak
ügyességét tehette próbára, hanem térítésmentesen próbálhat-

szegedsport.hu weboldalon. A
rendezvény jövőre is várja a
kikapcsolódni vágyó családokat,
melyet idén az alábbi cégek támogattak: Cora Kft., Szerencsejáték
Zrt., Chio-Wolf Magyarország Kft.,
Szilánk Rt., Szegedi Fürdők Kft.,
Don Pepe Pizzéria, Iskolák Sportboltja, Szegedi Közlekedési Társaság, Démász Nyrt., Tisza Volán
Zrt., Játékdzsungel, Márké Cipőbolt, Vlzoviczki Dezső, Délmagyarország, Rádió 88, Városi Televízió. (x)

HA SPORT ÉS MOZGÁS, AKKOR SZEGED VÁROSI SPORTIGAZGATÓSÁG!
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Itthon szerepelnek

A nehéztüzér átlövő győzelmet vár a vasárnapi Dunaferr elleni rangadótól

„Krivo" Pick-ragaszkodása

Mindkét Csongrád megyei női NB l-es kézilabdacsapat itthon lép
pályára: a H N K C SE a Békéscsabát, a N é m e t h Ibii Makó pedig a
Vácot fogadja. Mindkét gárdának reális esélye van a győzelemre.

Vasárnap rangadót játszik a
Pick Szeged a Budapest Bank
férfi kézilabda ligában a Dunaferr ellen. Az egy évvel ezelőtt
a Duna-parti városból a Tisza-partiba igazoló Milorad Krivokapics szerint csakis jelenlegi
csapata nyerheti meg a mérkőzést.

Szerdán Békéscsaba-Vác mérkőzést rendeztek (a hazaiak nyertek
23-22-re), vagyis a HNKC-nak és a Németh Tollnak is „házhoz jött"
a soros ellenfél. Lehetett kamerázni, megfigyelni.
- N e m lepődtem meg azon, hogy a Békéscsaba győzött - közölte
Kiss Szilárd, a Vásárhely vezetőedzője - , a hátsó régióban bármi előfordulhat, nagyjából egyforma képességű csapatok feszülnek egymásnak. Természetesen mi vendéglátóként meg akarjuk verni a Békéscsabát, erre a két pontra is nagy szükségünk van. Videofelvételt készítettünk a mérkőzésen, azt alaposan kielemezzük majd a lányokkal.
Kiss Szilárd nem számíthat mindenkire. A Makó elleni találkozón
szenvedett fáradásos törést a jobb lábán (lábközépcsont) az átlövő, ]enőfi Katalin - öt hét gipsz. Ezért a vállsérüléssel bajlódó /okai Nóra
hétfőre tervezett műtétjét elhalasztották, s ő vállalja a játékot. Wolf
Alexandrát is kínozza még ujjsérülése.

- A csapattal együtt néztük meg a csabai találkozót - árulta el Száva
Flórián, a Németh Toll trénere - , érdekes volt. Bebizonyosodott, hogy
a Vác verhető számunkra is, így készülünk az összecsapásra: meg
akarjuk szerezni első bajnoki pontjainkat. Úgy is fogalmazhatok,
hogy kötelező a győzelem. A védekezésünk erőszakosságán, keménységén, agresszivitásán kell javítanunk - a Vásárhely ellen nagyon keveset ütköztünk. Emellett a gyors, pontos támadójátékra helyezzük
majd a hangsúlyt. Mindenki egészséges, mindenkire számíthatok.
I.P.

Vezet a Palermo!
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az AS Roma hazai pályán egygólos vereséget szenvedett az Internazionalétól az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának rangadóján. Az AC Milán
a listavezető Palermóhoz hasonlóan harmadik mérkőzését is
megnyerte az új szezonban,
azonban míg a déli gárda kilenc
ponttal vezeti a tabellát, a nyolc
büntetőponttal induló milánóiak csak annak örülhetnek, hogy
már „pluszban" vannak.
Serie A, 3. forduló: AC Milan-Ascoli 1-0, gólszerző: (ankulovski (68.); AS Roma-Internazionale 0-1,g.: Crespo (44.), kiállítva: Vieira (92., Inter); Atalanta-Empoli 0-0; Cagliari-Livorno
2-2, g.: Ferri (12.), Suazo (57.),
ill. Bakayoko (8.), Danilevicius
(61., 11-esből); Chievo-Lazio
0-1, g.: Oddo (63., 1 l-esből); Fiorentina-Parma 1-0, g.: Mutu
(17.); Messina-Reggina 2-0, g.:
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Rigano (24., 85.); Palermo-Catania 5-3, g.: Tedesco (21.), Simplieio (47.), Corini (68., 11-esből),
Amauri (74.), Barzagli (80.), ill.
Corona (26.), Mascara (64.), Spinesi (90.), kiállítva: Simplicio
(90.); Sampdoria-Udinese 3-3,
g.: Delvecchio (43.), Volpi (68.),
Flachi (77.), ill. Di Natale (4.),
Iaquinta (16.), Asamoah (43.);
Torino-Siena 1-2, g.: Muzzi
(40.), ill. Frick (4., 35.).
Az állás: 1. Palermo 9, 2. Messina 7 (4-1), 3. Internazionale 7
(5-3), 4. AS Roma 6, ... 12. AC
Milán 1 ponttal.
Premier League: FC Liverpool-Newcastle United 2-0, g.: Kuijt
(29.), Xabi Alonso (79.). A másodiki találatot jegyző spanyol középpályás 60 m-ről (!) lőtte a
vendégek kapujába a labdát.
Az állás (5 forduló után): 1.
Portsmouth 13, 2. Manchester
United 12 (11-3), 3. Chelsea 12
(9-3), ...9. Liverpool 7, 10. Newcastle United 6 ponttal.

- Tíznapos kihagyás után hogy
esett szerdán a Debrecen elleni
mérkőzés 1
- Nagyon rosszul, mert még
mindig nem jött rendbe a térdem, amely úgy sérült meg, hogy
otthon a lakásban elcsúsztam.
Sajnos nem tudom teljesen kinyújtani a lábam, begyulladt a
meniszkuszom. Ez rányomta a
bélyegét a játékomra is. Formán
kívül érzem magam.
- Puíjezevics kapus
kivételével a társak sem tudnak egyenletesen jó teljesítményt
nyújtani...
- Egy csapat nagyon nehezen
szokik meg egy új edzőt. Új elképzelés, új edzés- és mérkőzésmódszer alapján dolgozunk. Eddig nemigen sikerült megvalósítanunk az elképzeléseit. Azonban azt mindenki észreveheti,
hogy ahogy erősödnek az ellenfelek, úgy javul a mi csapatjátékunk is.
- Miben kellene javulni: védekezésben
vagy
támadásbefejezésben vannak gondok?
- Mindkettőben vannak hiányosságok. Ha feláll a védelmünk, akkor elfogadhatóan működik, azonban a lerohanásokkor teljesen tanácstalan. Támadásban pedig a helyzetkidolgozásig nagyon szépen eljutunk, de a
kihasználás terén csapnivalóan
rossz a teljesítményünk.

BL-BERLETEK
A Pick Szeged hétfőn és
kedden 15 és 18 óra között
az újszegedi sportcsarnokban megkezdi a 7500 forintos, s három hazai BL-mérkőzésre szóló bérletek árusítását. Szerdától péntekig
pedig a szombatra szóló
Pick-Ciudad Real mérkőzés
belépőit lehet megvásárolni
3500 forintos áron..
- Mindig szegedi győzelmet remélek. Ha ésszel játszunk, s
nem vesszük át az újvárosiak rohanó tempóját, akkor könnyebb
dolgunk lesz. Vigyázni kell az ellenfél nagyon jó kontrajátékára,
ami azt jelenti, hogy támadásban
nem szabad szarvashibákat elkövetni.
- Sok barátja van a dunaújvárosi csapatban. Ez mennyire befolyásolja a teljesítményét ?
- Egy profinak m i n d i g t u d n i
kell, hogy melyik csapatba
játszik. Kitől kapja a fizetését.
Sok b a r á t o m van a Dunaferrben, de a pályán ez s e m m i t
n e m jelent. Majd a m é r k ő z é s
u t á n kibarátkozzuk magunkat.
SÜLI IÓZSEF

Krivokapics azt szeretné, ha neki tapsolnának
- A második
bajnoki
évét
kezdte Szegeden. Nem bánta
meg, hogy a Pickbe igazolt ?
- Egyáltalán nem! A feleségem
és a gyerekek is nagyon szeretnek
Szegeden lenni. Az én ragaszkodásomat pedig jól tükrözi, hogy a
nyáron kötöttem a klubbal három plusz két évre szóló szerző-

Fotó: Segesvári Csaba

dést. Mi bajunk lehet: jó a csapat, Bajnokok Ligája résztvevő,
minden évben az utolsó pillanatig versenyben van a bajnoki címért.
- Három évet húzott le a Dunaferrben. Vasárnap 13 órakor
volt csapat ellen vívnak rangadót. Mit vár az összecsapástól ?

Kakuk Levente visszatér
Két bajnoki meccsét simán, k ö n n y e d é n nyerte
a Ferroép-Szeged szuperligás férfi tekecsapata.
H o l n a p délután két órakor következhet a harm a d i k siker, hiszen a BKV Előre elleni hazai
mérkőzésen is a b a j n o k i címvédő az esélyes.
Főként úgy, hogy a világbajnok Kakuk
Levente
sérülése rendbe jött, így visszatér a csapatba.
Kaszás Zoltán vezetőedző azonban n e m a leg-

Lddig 112 gólt szerzett a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a Budapest Bank férfi kézilabda ligában. Nézzük a házi góllista élcsoportját: 1. Bendó és Bakos 18-18,
3. Ilyés 14, 4. Mezei 11, 5. Andjelkovics és Vadkerti 1 0 - 1 0 , 7 . Sutka
9 , 8 . Berta 7.

Díjugratás

Holnap 14 órakor a Ferroép a BKV-t fogadja

MUNKATÁRSUNKTÓL
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erősebb összeállításban k ü l d h e t i pályára csapatát, Fekete László hátsérülése még m i n d i g
n e m jött rendbe. Karsai László elnök elmondta, bízik abban, hogy a r e m e k adottságokkal
rendelkező tekés az eszéki Világkupára felépül.
A győzelem megszerzéséhez nem férhet kétség, a
BKV ellen Kakuk, Kiss, Kovács, Földesi, Zapletán
és Karsai L. veszi fel a küzdelmet, és hajt majd a
harmadik siker eléréséért.

Holnap délelőtt kilenc órától Újszentivánon - a volt laktanyában
- megyei díjugrató versenyt rendeznek. A Csongrád megyei bajnokság III. fordulójára több mint
száz nevezés futott be, így mindenképpen izgalmas versengést
láthat a publikum. A BC-kategóriás viadal mellett ponilóvas díjugrató megmérettetésre is sor
kerül. A nézők ingyen tekinthetik meg az eseményt.

ii. s z f g f . d 1 z s i d ó k u l t u r á l i s

fesztivál

Legyen Ön is Saab pilóta!
+ Kamatmentes hitel
+ Teljes körű casco
+ 1 M Ft ajándék extra
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Válaszoljon az alábbi kérdésre, és a szelvényt nyílt
levelezőlapra ragasztva küldje vissza címünkre!
A helyes választ b e k ü l d ő előfizetőink között kisorsolunk

40 db jegyet
a SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKAR koncertjére!

A z országos kampányon kívül

nyitáSÍ akciónk

Ki vezényli a Szegedi
Szimfonikus
Zenekarti

keretében minden megrendelt gépkocsi mellé

Név:

télikerék garnitúrát adunk ajándékba!

Cím:
Tel.szám:
MINDEN NYERTES 2 DB JEGYET KAP AJANDEKBA!

Saab tesztnapok: 2006. október 7-8.
Tormási Autóház

6000 Kecskemét, Városföld 32/a.

Beküldési határidő:

Ü
www.saab.hu

Cím: Délmagyarország Kiadó 6 7 4 0 Szeged, Pf. 153
marketing@delmagyar.hu

A pontos réotewkröl érttekiódjon a márkakereskedésünkben!

A levelezőlapra írja rá: SZIMFONIKUSOK

Károsanyag kibocsátás: 1 8 3 - 2 5 2 g / k m . A képen l á t h a t ó a u t ó illusztráció!

A koncert időpontja:

Jelenleg a Saab A B és a Saab A u t o m o b i l e A B k é t k ü l ö n á l l ó vállalat, a m e l y e k n e k k ö z ö s a m ú l t j u k .

2006. szeptember 30., 19.00

A Saab A u t o m o b i l e A B a u t ó k a t g y á r t és a G e n e r a l M o t o r s C o r p o r a t i o n társvállalata. A Saab
A B legfontosabb m ű k ö d é s i t e r ü l e t e a v é d e l e m , légiközlekedés, ű r t e c h n o l ó g i a és a személyi biztonság.

álló

multifunkciós

vadászgépek új generációjának első tagja. A Saab A B - v e l kapcsolatos t o v á b b i

A

Saab A B által

kifejlesztett

Gripcn

információért

látogasson el a w w w . s a a b g r o u p . c o m oldalra.

vadászgép a h a d r e n d b e

Helyszín:
move your mind"

SZEGEDI ÚJ ZSINAGÓGA
(Jósika u. 10.)

Jí
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• H I R D E T É S "
Alapítványok

• A T Ü N D E l'éri Ó v o d a
Gyermekeiéri Alapítvány kuratóriuma megköszöni támogatóinak a személyi jövedelemadójuk
1%-ának
felajánlását, 70.456 Ft-ot. A
kapott összeget óvodánk az
elözö évi
felajánlásokkal
együtt tartalékolja a gyermekmosdók
felújítására.
(55196806)

• BELVÁROSHOZ közeli Új
igényes lakás bútorozatlanul
kiadó. 50.000,- + rezsi + 2
havi kaució. 70/537-02-71.

Targoncavezető,
mezőgazdasági
vontató
jogosítvány előnyt jelent.
Jelentkezés személyesen
2006. szeptember 25-én,
10-11 óra között a >
PRÍMAGÁZ Z r t
}
Töltőüzemében
Z
(Algyő, Téglás u. vége)
Sralonvezetőt. gópjarmú-trtókesitót.
autovillamossagi szerelőt ^
as autokozmetikabaa jartas $

(55196766)

munkaerűt szentesi

• BELVÁROSI 2 szobás
bútorozott lakás Szegeden
igényesnek kiadó Érd.: 0620/443-73-62. (55196563)

Állást keres
• GYERMEKFELÜGYELETE
vállalok
62/314-496. 20/
• GYERMEKORVOSI rendelőbe számítógépes gyakorlaltal asszisztensnő állást
keres
06-20/519-219-5.
(55196772)

• SOKOLDALÚ frissnyugdljas tanárnő részidős munkát
vállalna október közepétől.
62/427-341. 06-20/310-4765. (55196706)

3 csillagos szálloda

értékesítési
munkatársat

Szeged egyik legnagyobb
forgalmú, magyar
hálózathoz tartozó
élelmiszerüzletébe

MÚSZAKVEZETŐT
keresünk.
Elvárásaink: - legalább 5 éves
szakmai múlt - legalább 2 éves
vczefői gyakorlat
- referenciával bizonyítható.
magas szintű szakmai ludás
- nagyfokú munkabírás
- vállalkozásokra vonatkozó
jogszabályok alapszintű
ismerete - készségszintű
számítógép-kezelői gyakorlat.

FELVÉTELT HIRDET
uz alábbi munkakörükre:
gyakorlattal rendelkező

titkárnő
(számítógépes
szövegszerkesztést

£

ndmetnyelv-tudáx

csúcsesztergályos,
karusszel esztergályos
marós, CNC-niarós,
horizontos, CNChorizontos
Fizetés megegyezés szerint.
Érdeklődni: személyesen
a fenti eímen 7 - 1 5 óra
között a krt. ügy vezető
igazgatójánál.

ELEKTROVILL Kft.

villanyszerelöket
s

• AZ ORSZÁG egyik legnagyobb játék-nagykereskedése, a Gulliver Kft munkatársat keres területi képviselő pozícióba, DélkeletMagyarország
területére.
Amit várunk: jó kommunikál
ciós készség, középfokú
végzettség, eredményorientáltság, lendületes, kreatív,
képes önálló munkavégzésre, alapvető számítástechnikai ismeretek (Word,
Excel). Amit kínálunk: alapfizetés és teljesítményarányos prémium, szolgálati
gépkocsi, mobiltelefon, önálló munkakör, hosszú távú
együttműködés. Fényképes
szakmai
önéletrajzot
az
alábbi címre kérjük: e-mail:
horvath.gyorgyi®
gullivertoys.hu, fax 06-1/
414-40-80. (54994357)

• GYAKORLATTAL rendelkező szerkezetlakatos és
hegesztő
szakmunkásokat
szegedi és vidéki munkára
felveszünk. Érd.
62/470-

ÜZLETKÖTŐT KERES.

ÜZEMELTETŐ KFT.

FÉNYKÉPES
ÖNÉLETRAJZZAL

• AUSZTRIÁBAN épitöip
vendéglátó-ipari szak- és
segédmunkák
nyelvtudás
nélkül is. Tel.: 06-20-38508-06. 06-30-572-38-40
(55196243)

• SZEGEDI kft. keres műhelymunkára
hegesztőket,
lakatosokat,
segédmunkásokat Érdeklődni: 30/4896626. (55196224)
• SZEGEDI munkahelyre 3
műszakos
munkára
férfi
munkaerőt felveszek. Érd.:
06-70/311-9021. (55196750)
• SZERKEZETLAKATOST
keresek felvételre. AWI-hegesztés előny. 30/205-5427. (55196098)

• S Z I M E T Á L - P R O Kft.,
Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7., felvételt hirdet:
lángvágó-hegesztő, marós,
köszörűs, DND-marós munkakörökbe.
Érdeklődni
a
helyszínen, vagy a 30/4576664-es telefonon. (55196729)
• S Z O B A F E S T Ő K E T keresünk alkalmazottként, alvállalkozóként azonnali kezdéssel budapesti munkára
Tel.: 30/22-88-940. (65196291)
• TISZTÍTÓSZALONBA női
munkaerőt keresünk (mosás. vasalás, ügyfélkezelés),
írásos pályázatokat kérjük
eljuttatni a Szeged, Szent I.
tér 3-ra a megjelenéstől
számított 4 napon belül
• É J J E L N A P P A L nyitva
tartó valutaváltóba államilag
elismert, alapfokú nyelvvizsgával, valutapénztárosi bizonyítvánnyal
rendelkező,
megbízható, fiatal munkavállalót keresünk. Érdeklődni
62/573-375 telefonszámon.

4 9 9 155196247)

női és férfi
munkatársakat

• A VASZI ÉP Kft gyakorlattal rendelkező, nehézgép-kezelői munkakör betöltésére munkatársakat keres, akár azonnali munkakezdéssel. Jelentkezés: 70/
319-1638-as
telefonszámon. (55196815)

JELENTKEZNI LEHET:
hdlv@hdlv.hu (55095402)
• K O N Y H A I kézilányt és
takarítónőt állandó munkára
keresünk
Lehetőleg környékbeli legyen. Hotel Orchidea Balástya
Telefon
62/278-272. (55095311)
• KÖNYVELÖT keresünk a
könyvelés teljes körű precíz
elvégzésére (bér, tb, munkaügy is). Tensoft program
ismerete előny. Leveleiket
•Kereskedelem 055196650"
jeligére a Délmagyarország
ügyfélszolgálatára
várjuk
(Kölcsey u. 5.) (55196650)
• LAKATOS munkatársakat
keresünk felvételre sándorfalvi telephellyel,
változó
munkahelyre.
Érdeklődni
munkanapokon 8-16 óráig
az alábbi telefonszámon lehet: 30/985-6707, AQUAPLUS Kft. (55196767)

• S E G É D M U N K Á S T és
szobafestőket
felveszünk.
Jelentkezés:
06-20/98438 9 1 . (55196810)

• ÉPÜLETGÉPÉSZETTEI
foglalkozó kft szegedi telephelyére 8 órás munkakörbe keres raktáros-karbantartót. (Feltételek: B kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány.) Jelentkezni: 7.00-15.30, 62/540-365.

Házasságkötésünk
alkalmából
köszönjük
rokonaink,
barátaink
jókívánságait,
kedves
vendégeinknek
a megtisztelő
részvételt.

Drága férjemnek,
Tibornak
az elmúlt
időszakot,
s a következő
éveket.
évtizedeket.
Ilicné Farkas Ágnes

JPTMi

• ÚJSZEGEDI élelmiszerboltba szakképzettséggel és
gyakorlattal rendelkező eladót azonnali kezdéssel felveszünk 2 műszakos munkarendbe
Érd.: 30/6385612. (55196888)

Ital-nagykereskedés
keres
gyakorlattal rendelkező

üzletkötőket.

• NEMZETKÖZI internetes
cég főállású, tapasztalt, fanatikus programozókat keres hosszú távra, jó kereseti
lehetőséggel, a következő
területeken:
PhP+MySQL,
Java,
Flash.
JavaScript
(Ajax). Érdeklődni: 06-30/
911-7435. (55196666)
• PLAZMAVÁGÓ berendezés kezelésére keres szegedi cég Autocad-program
használatában jártas munkavállalókat. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni
lehet 30/619-5757, 14-16
óra között. (55196719)
• PÉK szakmunkást keresünk. Tel.: 30/2002-161.
h s z e g e d i , dinamikusan
fejlődő kreatív stúdió webes
csapatának bővítéséhez szoftverfejlesztőt, webdesignert,
account managert és projektmenedzsert keres. Részletek a
www.netfactorvhu oldalon.

• ALFA Romeo 33. 1.5 150
ezer forintért eladó. 62/251858. (55196727)

• AUTÓKÖLCSÖNZÉS! t -9
személyes kisbuszok, személyautók klímával, kedvező
áron bérelhetők, 06-70/4514020. (54993923)
• FORD Escort, 1994 novemberi, 1.6 benzines, második tulajdonostól, megkímélt
állapotban
eladó,
495.000 Ft 30/925-04-86.
(55196776)

• H Y U N D A I A c c e n t 1.5
(RDI)
3
éves
eladó.
1 850.000,- 30/449-36-56

GONDNOK-IDEGENVEZETŐT
már a Géza

haja; ötven év az látszik

áll a Teca,

rajta,

keres.

mert épp annyi az

életkora.

A szerető

Barátok

FELTÉTEL: ANGOL-NÉMET NYELVTUDÁS,
IDEGENVEZETŐI KÉPESÍTÉS.
Feladat: a zsinagóga nyitvatartási ideje alatt a látogatók fogadása a t e m p l o m törtenetéhez és jelenlegi f u n k c i ó j á h o z kapcsolódó idegenvezetéssel,

Kuhckliá:án4
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•HÉtA

80. születésnapja alkalmából
jó egészségben eltöltött éneket
kívánunk.
Lánya, Veje, unokái és dédunokái

• H E V E R Ő ( 1 9 0 x 8 0 cm,
ágyneműtartós) ingyen elvi• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi krt. 25. Tel.: 62/489603, 30/4646-162. (54792337)

• IDŐS, egyedülálló, ápolásra szoruló betegeket otthonában szakképzett ápolókkal gondozunk, eltartunk.
Gondozók Bt. 06-70/62400-40. (55196551)
• VEGYES háziorvosi praxis
Szegedhez
közel
eladó.
Tel.: 06-30/622-9333, 0670/311-8797. (55095211)

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

• RAKODÓLAPOT, műanyag rekeszt és boroskannákat, sérültet, selejtet keresünk megvételre. BigTbag
zsák
értékesítés.
06-76/
540-093. 06-70/311-9538
(55095906)

• SZÖLÖPRÉS, daráló (kisebb méretűek) eladó, valamint 16 db használt lépcsőlap. Érd.: 62/463-734, 30/
523-9760. (55196506)
• VÍZÁGY eladó. Ford Escort csomagtartó, ajtó eladó. Érd.: 62/401-255 telefonon. (55196656)

Építési telek
• SZENTMIHÁLYON, a főúton 1259 nm-es építési telek eladó. 443-493. (55196479)
• ÚJSZEGEDEN, iz Izabella utcában építési telek eladó. 66/240-208. (54993934)

• HOMLOKZATI hőszigetelő rendszer 4 cm vastag
szigetelőlemezzel (nem vis;
szadolgozott) 1218 Ft/nm.
Színes, mügyantás. vödrös
vakolat 529 Ft/nm (82 db
színválasztékkal) 2006. 09.
01-tői a készlet erejéig!
Tel.: 06-30/547-6854, 0662/310-946 Szeged, dorozsmai nagybani piaccal
szemben. Az árak az áfát
tartalmazzák! (55196189)

(54994586)

AZ ALAPÍVÁNY A SZEGEDI ZSINAGÓGÁÉRT
pályakezdő

mosolyogva

is)

Haszonállat

• OLASZ azbesztmentes
hullámpala 990 Ft/db-tól.
Középfokú végzettség, s
Most a 250x110-es hullámpala 4560 Ft helyett csak
erkölcsi bizonyítvány |
2490 Ft, ukrán cement 2590
szükséges.
Ft/q, oltott mész 1850 Ft/q.
Önéletrajzzal jelentkezni lehet:
Betontermékek széles váAlföld-Szeged Kft.
lasztékban, pl.: 40x40x8
pázsitrácskö 305 Ft/db. Új
6728 Szeged,
műanyag oszlopzsalu többK e r e s k e d ő k ö z 4.
féle méretben kapható. Rókusi Tüzép Szeged, Szatymazi u. 2. Tel.: 62/476-876.

• NAPPALI tagozatos diákokat várunk délelőtti, délutáni csomagolási munkára.
62/452-592, Dolgos Han-

Állást kínál

őszül

(üzenetrögzítő

Építőanyag

(55196333)

gya. (55095356)

Gratulálunk

62/567-835

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

ITALAUTOMATÁKAT

• A SZEGEDI ' estamentum
Kft kegyeleti munkára munkatársakat keres. Felvilágosítás és jelentkezés a társaság Bartók Béla téri szalonjában, munkaidőben a
62/543-747-es
telefonon,
vagy
személyesen
Dóra
Magdolnánál
2006
szeptember 30-ig. (55095964)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apró börze

kereskedelmi raktár

Fényképes
önéletrajzokat
;
a k ö v e t k e z ő jeligére
várjuk S z e g e d e n , a
K ö l c s e y u . S. s z á m alá:
„ C é g c s o p o r t 55196793"

u. 13.

TELEFONOS

• CSOMAGOLÓGÉP SZE
RELÓT keresünk elektromos
végzettséggel. Bp-ismeretlel. B kategóriás jogosítvány
nyal. Érdeklődni: 30/490•
| 94-26 Hétfőtől péntekig 814 óráig. (55196477)
z

keres.

A T A U G É P KFT.

30/9380-636

Tel 30/9988 132

gyógynövény-

„Angol-,
németnyelv-ismeret
055196542"
jeligére a hirdetőirodába.

Érd

SZENTESI LAKHELV ELŐNY

Szegeden

keres.

keres felvételre.

íi

márkakereskedésünkbe felveszünk.

Fényképes szakmai
(melelrajzakai kérjük
a DetmayyumnzAs
szerkesztőségibe
2001S. OV. 28-ig „Műszakvezető
SSIV6817" jeligére leadni

Állást kinál

Deszk. Alkotmány

NONSTOP

PRÍMAGÁZ ZRT.
ALGYŐI TÖLTŐÜZEME
könnyű fizikai
n i ti n k á r a
ni u n k a v á l l a l ó k a t
keres felvételre.

Garázs
• SZEGED, Faragó utcában
egyetemhez közeli udvari, új
garázs hosszú távra kiadó.
Ar: 10000,- Tel.: 06-20/
3458-335. (55196749)
• SZEGED, Rózsa-Dsuka
u. saroknál, társasházban
18,5 m'-es,
padlólapos,
csempézett, fagymentes utcai garázs eladó. Érd.: 0630/663-87-16. (55196582)
Gazdit keres
• TAPPANCS T anya örökbe fogadható kutyái az Ön
hívó szavára várnak. Segítsen egy kilökött kutyán,
hogy egy másikat fogadhassunk be a helyére! 0670/380-69-66, 62/415-415
(7-15.30-ig). (54994592)
• TAPPANCS talált kutyák,
elveszett kutyák bejelentése,
várólista, információ: 06-70/
380-99-22 (8-20 óra között). Cicák közvetítése: 0670/380-22-81 . (8-20 Óra
között). (54994598)

idegenforgalmi anyag árusírása.
A zsinagógában t a r t o t t - n e m vallási - rendezvényekre történő jegyáru-

Gépjárművezető-képzés

sítás, és a rendezvények idején a szükséges felügyelői feladatok ellátása.

Pályázatokat az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért
6720 Szeged, Gutenberg u. 20. elmrr kell benyújtani
a megjelenéstől számított 7 napon belül.
,,„„77,

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

• BARANYATVETEL Mindszenten, a vasútállomáson,
szeptember 30-án. 30/2878209. (55196208)
• SZABADBAN tartott tojótyúkok. fehér húscsirke előjegyezhető.
06-20/5407480. (55196836)

• FÉG WESTAN modul kazánok
eladók
Irányár:
80.000 Ft/db. Érd.: 06-30/
816-3235.
(Szeged)

• CSONGRÁDON 1400 eres zártkert kis épülettel,
pincével, villannyal eladó.
06-30/390-6576. (55196496)
• GONDOZOTT zártkert eladó
Szeged-Klebelsbergtelep-Tompaszígeten. Tel.:
06-30-467-8628. (55196670)

• 60 AS és 100-as hagyományos
lemezradiátorok,
150x100-as v.szürke sarokkád eladó. 06-30/219-4898
(55196677)

Magánház

• SZALMABALA < ladó Bálázást vállalok. Tel.: 62/296502. (55095865)

• VIRÁGKÖTŐK részére 6
m-es ezüstfenyő kivágásért
elvihető. Horgosi u. 15.
444-856. (55196674)

• ANGOLKORREPETA
LÁST, nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállalok
Tel.: 30/398-9195. (54994503)
• GYÓGYMASSZÖR OKJ-s
képzés indul szeptember
22-én Szegeden. Jegyzetekkel.
részletfizetéssel
190.000 Ft. Kapós Kft. 30/
323-2920. (54892957)
• INGATLANKÖZVETÍTŐ
ÉRTÉKBECSLŐ OKJ-s
képzés indul szeptember
22-én
Szegeden
Tananyaggal,
részletfizetéssel
74.000 Ft. Kapós Kft. 20/
375-9079. (54892977)

Panellakás
• SZEGED, Vajda utcai 1+2
szobás,
zárószinti
lakás
mérőórákkal eladó. 30/4189855. (55196646)

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

Szakképzés
• FELNŐTTKÉPZÉS! Szegeden 8 általánossal dajka
OKJ-s szakképzés indul.
Eng. sz.: 01-0446-04. Krúdy: 06-1-3213-519, 06-20915-6603, 06-30/612-6569.
(55095135)

• GÉPÍRÁS és levelezés
tanfolyam indul a MIOK-nál.
Tel.: 62/425-596. Tsz.: 010318-04. (55095403)
• KERESKEDŐ vállalkozó
államilag elismert tanfolyam
a MIOK-nál. Tel.: 62/425596,
Tsz.:
01-0318-04.
(55196741)

• LAKBERENDEZŐ OKJ-s
tanfolyam indul szeptemberben. Jelentkezés: 30/
273-5146,
62/423-219.
Kurzus Bt. (55196415)

Szolgáltatás
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OSZI N A G Y T A K A R I T A S

Egy autó és más semmi!
Ez a Summit megoldás!

Veszélyes

Van autója?

és szelektív

...akkor van hitele!

hulladékszállítási

Alacsony kamat, villámgyors
hitelügyintézés, azonnali pénzhez
|utás - Summit megnldás!

akció!

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

SUMMIT PRIVÁTHITEL IRODA
Szeged Plaza iKIHBankliók mellett)

ÉRDEKLŐDNI:
Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft.
6724 Szeged,
Cserzy M. u. 30/B 1
(régi Sriíáuk epuletl
|
Tel.: 62/550-027
"

• MAKÓN, főtérhez közel. 2
szoba összkomfortos, kertes
családi ház melléképülettel
eladó. 10,5 M Ft 06-20/3622-498, 06-20/418-08-64.

Telefon (62)541-592.
E-ma:l hltellroda@invltel.hu
6724 Szeged,
Jl
Kossuth L. sgt. 119.
||

(54893037)

• A BANKI hiteleit elintéz- • D U C I N Á S f l h á w f t á s
zük: hitelkiváltással, jogi ga- garanciával,
mindennap.
ranciákkal 3 hét alatt. Ma- Érdeklődni: 06-30/9457-577,
gán-, zálog-, internetes hi- 06-62/533-999. Szász Péter
telek azonnal. Aukcióképes
hagyatékok
értékesítése, • D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S
faktorálás. Ötletek, szaba- garanciával.
62/485-774,
dalmak izraeli befektetőknek Szeged. (55096057)
történő közvetítése
rövid
határidővel. Fizetnie csak az • GÉPKÖLCSÖNZÖ Szeelvégzett sikeres munkáért ged, Csuka u. 9. 62/452szabad. Bejelentkezés e- 316, 20/365-1043. (53983763)
mailen is. Tel./fax: 62/311• K Ö L T Ö Z E T E T É S , áru512.
Mobil:
06-70/209szállítás. fuvarozás, vidékre
5882. E-mail:
is. Dobozok, rekeszek bizsz.attila@gos-clan.hu,
tosítása. 06-20/3-553-554.
stattila@t-email.hu. (55196622)

• MINDSZENTI főutcán régi
építésű parasztház, buszmegállóhoz közel, sürgősen
eladó.
06-30/688-5156
(55095628)

• PITVAROSON, József A
75. szám alatti 2 szobás,
gázfűtéses magánház eladó. Érdeklődni esti órákban
62/317-726. (55196566)
• RÖSZKE, Rákóczi u. 44.
szám alatti összkomfortos
ház. 450 négyszögöl telken
eladó. Érd.: 30/740-1737.
(55196606)

• SZEGED KLEBELSBERG
TELEP-TOMPASZIGETI 32
nm-es, plusz tetőtér beépíthető, komfortos, cserépkályhás ház terasszal, garázzsal, jó út mellett, busztól
7 percre sürgősen eladó.
Állandó lakcímes. Ár: 6,5 M
Ft. Telefon: 30/5519-135.

Ml ÚGY
INTÉZZÜK, HOGY

• SZENTESEN,kedvelő
helyen 240 m'-es, vállalkozásra. orvosi rendelőknek,
vagy nagy családnak alkalmas kertes ház eladó 0630/245-20-76. (55196390)

VÉGREHAJTÁS NEM

• ABLAKSZIGETELÉS garanciával, kiszállási költéég
nélkül.
06-30/946-25-62.
(55095659)

• ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ
logopédiai, gyógypedagógiai és mozgásterápiás egyéni és csoportos foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak, fejlesztések középiskolásnak is a Gyöngyház
Szolgáltató és Képességfeilesztő Műhelyben. Érd.: 0630/689-11-29. (55196446)

ÖNNEK IS

JÓ LEGYEN!
JELZÁLOGHITELEK

6950 Ft/millió/hótól.
TERHELÉS, B A R ,

• MAGÁNHÁZAKNÁL régi
kémények átrakását vállaljuk. 06-70/235-1931, 62/
266-826. (55095894)

AKADÁLY!

Tel.: 0 6 - 4 0 / 8 2 0 - 0 0 9

Oktatást vállal
Mezögazd. gép
FŐISKOLÁT, E G Y E T E M E T V É G Z E T T E K , FIGYELEM!

• KEVESET használt "Delta"
típusú csincsillaketrecek és
tartozékaik, továbbá Pannónia-motoros kistraktor olcsón eladó. Tel.: 06-70/
386-8142. (55196101)

Növény
• K E R T és g y ü m ö l c s f a
metszését.
permetezéséi
vállalom.
62/314-496.
• KIÁRUSÍTÁS! Oszlopos
tuják,
leylandi
ciprusok,
gömbtuják, különleges fenyőfélék, fák, virágzók. Toronyi Díszfaiskola, Szeged.
Magyar u. 214. Tel.: 405812, 06-30/470-9121. Bármikor! (54892999)
• LUCTOBOZ koszorúalap
20-40-es átmérőig kis és
nagytételben
rendelhető.
06-30/236-02-38. (55196558)
• OSZLOPOS tuják, gömbtuják, díszfák, egyéb dísznövények széles választéka,
akciója! Bolgár Díszfaiskola
Szeged-Kecskéstelep. Gera
S. 18.. 62-427-991 Nyitva
egész nap. vasárnap délig.
• SAVANYÍTANI való
Szentesi lapos káposzta 45 mázsa eladó. 60 Ft/kg.
06-30/431-6604. (55196678)
• TUJÁK (8 fajta), díszfák,
fenyők, gömbök, kúszók,
különlegességek, díszfüvek,
sziklakertiek,
akciók. Újszeged, Derkovits 53. 0630/915-23-73. (55196744)

Üzleti ismeretek
a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola megújított
másoddiplomás képzésein, S z e g e t l e n :

• Közgazdász szakmérnök

• (íuzdálkodási m e n e d z s m e n t
• Pénzügy, adó, illeték, vám
szakirányokon.

Kérje részletes tájékoztatónkat a szervezőktől:

tsssifön.

OKFV quiu 02-0190+12

Székesfehérvár, Móri út 16.
Tel.: 22/501-665 mn.: 9-15 óráig

Farkas Zsuzsa Tel.: 0 6 / 2 0 - 9 7 7 0 - 2 3 7 , 06/62-2+9-271
vvvvw.minerva90.hu • R é s z l e t f i z e t é s !

VALASSZA A MINŐSEGET!
Szakképzés

Sf

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
I Oktatási Központ
Tanúsítványszám: 01-0588-04

SZAKKEPZESEK - 2006. 0SZ

• Okleveles könyvvizsgáló
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Mérlegképes könyvelő

• Adótanácsadó
• Tb-ügyintéző
• Könyvvizsgáló asszisztens

ADÓ- ÉS JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK 2006-2007.
A 2 0 0 6 júliusában elfogadott
adótörvény-változások ismertetése.
Előadók a Pénzügyminisztérium vezető munkatársai.
Időpontja: 2006. szeptember 27.
Információ: Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
Tel..- 542-500 www.szamviteloktatas.hu

PÉNTEK, 2006. SZEPTEMBER 22.
Szolgáltatás

•
Tanfolyam

• LAKASHITELVONAL 30/
60-77-277. (55196187)
• REDŐNYÖK, reluxák,
szalagtüggönyök, harmonikaajtók, szúnyoghálók AKCIÓVAL. Tel 06-62/640603;
06-30/9457-201.
(55095076)

• S Z I L Á N K " 62/425-555.
Üvegezés, képkeretezés.
HIRDETÉSFELVÉTEL Hegedűs B. Klára.
Teleion: 06-20/442-8943

• ASZTROLOGIA főiskola
indul Szegeden, a Baktay
Ervin Asztrelógiai Intézet
szervezésében.
Diplomát
ad. 70/380-2288. (55095294)
• FOTOGRÁFIAI tanfolyam
a KépÉsSzöveg Fotográfiai
Iskolában.
06-70/245-253 0 . (54994990)

• HÉTVÉGI OKJ szaktanfolyamok: 8 osztállyal dajka,
szociális gondozó-ápoló indul ősztől. Tel.: 30/9518061, 30/434-1350. (54792561)

Tanfolyam

TAM0GATASSAL

(Sí

(ROP 3.1.2. ES ROP 3.4.2.)

SGS

OKJ-S

KÖZBESZERZÉSI REFERENS
tanfolyamot indítunk októberben
S

CSONGRÁD MEGYEI KÉPZÉSI KÖZPONT
Tel.: 62/420-652, 481-060
www.perfekt.hu • szeged@perfekt.hu
Szeged, Mérey u. 6/B

perfekt

• FODRÁSZ konzultációs
OKJ-s képzés indul szeptemberben. Kérje ingyenes
tájékoztatónkat! Kapós Kft.
30/377-77-97.
www.alfakapos.hu. (55095475)
• JÓGA a Mindennapi Életben, a fizikai és lelki egészségért szeptember 25-től
hétfőnként, 18.00-20.00-ig,
Bécsi krt. 7., www.b612.hu,
30/517-1205. (55196311)
• KERESKEDŐ, vállalkozó
és vendéglátó OKJ-s képzések indulnak Szegeden
szeptember 22-én. Részletfizetéssel 65.000 Ft. Kapós
Kft.
30/367-9217.
www.alfakapos.hu. (54791922)
• OKLEVELET adó maszszőrtanfolyamot indit a Stúdium Iroda (OKÉV 140032-06) Szegeden, október 20-án, ára: 40.000 Ft.
06-70/537-4955. (55095668)
• 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)

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Megsebzett szívemből szólok most hozzád:
könnyeim cseppjei arcomat mossák... Mily
kegyetlen e világ, szenvedés az élet! Miért
akar elragadni mellőlem téged?..."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
LAULY A N I K Ó
28 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 25-én, 15 órakor lesz az Alsóvárosi
temetőben.
„ W6877
Gyászoló családja
„Ma is úgy, mint réges-régen, ő
volna végső menedékünk. Minden, mi fáj, mi szívünket tépi,
elpanaszolhatnánk néki, fejünket
áldott keblére hajtanánk, ha volna
még drága jó Édesanyánk."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
GODÓ GÁBORNÉ
ZÁDORI M A R G I T
75 éves korában elhunyt. Temetése
szeptember 26-án, 11 órakor lesz
a Bordányi temetőben. Előtte
gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
BORBÉLY TIBOR
63 éves korában, rövid betegség
után elhunyt. Temetése 2006.
szeptember 26-án, 13 órakor lesz
az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család
„Úgy mentél el, ahogy éltél csendben és szerényen, drága lelked nyugodjék békében."
Megtört szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BORBÉLY TIBOR,
volt Mars téri kereskedő 63 éves
korában örökre itthagyott bennünket. Temetése 2006. szeptember 26-án, 13 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló édesanyja, gyermekei,
551MA54 testvérei és családjaik

„Csak sírhat vagy könyöröghet,
hogy adj neki békét, nem tudjuk,
hogyan kezdődött, de tudjuk a
végét."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy
GERA MÓZESNÉ
FARAGÓ ILONA
életének 87. évében saját akaratából eltávozott közülünk. Temetése 2006. szeptember 25-én,
13 órakor lesz az Újszentiváni
temetőben. Előtte gyászmise 11.30
órakor a templomban.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KERTÉSZ DEZSŐ
életének 56. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése
szeptember 25-én, 15 órakor lesz
a Sándoríalvi felső temetőben.
Gyászoló család,
Sándorfalva, Dóc
Fájdalommal tudatjuk, hogy
P R O E DR. HALÁSZ
ÉLŐDNÉ
DR. SZÁSZ A N N A
MÁRIA
életének 84. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2006. szeptember 28-án, 11.15 órakor a Farkasréti temető Makovecz Termében lesz.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk,
KOVÁCS LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Köszönetünket fejezzük ki a deszki tüdőkórház és a II. kórház onkológiai osztály
orvosainak és ápolóinak.
Gyászoló család
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• KEZ-, lábápoló, mükörömépítö OKJ-s képzés indul Szegeden, szeptember
30-án. Jegyzettel, anyagokkal, eszközökkel 119.000 Ft.
Kapós Kft
30/288-2092,
www.alfakapos.hu. (55095476)
• KÉZ-, lábápoló, műkörömépítő tanfolyam indul 3,5
hónapos képzési időtartammal. 30% visszaigényelhető.
A
képzés
összköltsége:
109.000 Ft Érd.: 62/429-

• NÉMET OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/
210-4904. (55095730)
• V Á S Á R H E L Y főterénél
társasházi lakás áron alul,
családi okok miatt eladó.
62/244-946. (55196413)
• ÚJSZEGEDEN, a ligethez
közel háromszobás lakás
garázzsal
eladó.
06-62/
431-080, 06-30/617-7161.
(55196714)

• AKAC tűzifa 10.000/m1,
szállítással Tel.: 20/2349288. (55196188)
• AKÁC és hulladék tűzifa
eladó.
06-20/4455-782.
(55196327)

(54994593)

• GEPI lörésü, csöves kukorica eladó. 06-30/3034828. Makó. (55196491)
• TAKARMÁNYTÖK kiváló
minőségben,
Domaszéken
eladó.
70/379-45-19.
(55196813)

• ZAB es zabszalma eladó.
Kiszombor, Ladányi utca 24.
06-20/957-3041. (55196438)

Tüzelőanyag
Téglaépítésü lakás
• DEBRECEN, Batthyány
utcai, 1,5 szobás, 37 nmes, bútorozott lakás beköltözhetően eladó. Érd.: 62/
407-934
14
óra
után.

• AKAC tűzifa 13.000, tölgy
13.000 Ft/m1 eladó, ingyenes szállítással 06-70-5467205. (55095667)
• AKÁC tűzifa 12.000 Ft/m1
szállítva 06-30-452-42-11.

• PIHENJEN a Bükkben
Szentléleken 1 hét félpanzióval 2 főre 46.080 Ft, 3
nap, 2 éj félpanzióval és
palotaszálló wellness belépővel 2 főre: 24.900 Ft +
IFA I. kát. 06-46/370-656,
www.szentlelek.uw.hu
(55196775)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,
LÁBÁT F E R E N C N É
temetésén megjelentek, vigasztalhatatlan bánatunkban, fájdalmunkban osztoztak velünk.
55,96X50
Gyászoló család

szerelőműhellyel,
1,7 hektáros területen,

tehermentesen

ELADÓ!

•

irodák,
üzlethelyiségek '
20-200 nr-ig

w

.

w

• ÚJSZEGED, Fülemüle u.
30., 40 nm-es üzlet kiadó.
06-20/988-5979. (54994862)

• IRODÁK bérbe adók külön vagy teljes szint, össz:
250
nm.
70/211-00-53.

Érd.: 20/9-290-758

• H A S Z N Á L T R U H A KE
RESKEDÖK! Megnyitottuk
kiváló minőségű, dán, holland bálásruha nagykereskedésünket. Válogatási lehetőséget biztosítunk! Debrecen, Monostorpályi u. 911. Érd.: 06-20/223-9022,
06-20/946-4622 telefonon.
(55095675)

ADÓK!

Teljes informatikai hálózat,
belső parkoló!

• SZEGED b e l v á r o s á b a n
működő fitneszstúdió teljes
felszereléssel eladó. 06-30/
368-44-56. (55196715)

1000+1 szolgáltató

(54993939)

• MINDSZENT központjában rendelőnek, irodának
alkalmas ingatlan eladó. 201
974-2933. (55196184)

Javítás, telepítés,
ff
KOVÁCS HŰTŐ- ÉS
* * * * KLÍMASZERVIZ forgalmazás 621421-122

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Köszönetet mondunk rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, ejtőernyős barátoknak, akik szeretett halottunk,
JUHÁSZ SZILVESZTER
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekezetek. Külön köszönetet mondunk a SZOTE új
klinika intenzív osztály orvosainak, ápolóinak, akik az élete megmentéséért küzdöttek.
55196430
Gyászoló családja
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Ö R D Ö G ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
55196844
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
KORSÓS I M R E
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és részvétükkel mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

„Csillag volt, mert szívéből szeretett, s r
úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment I
tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szí- |
vünkben él, örökké ott is marad."
Soha el nem múló fájdalommal emlé-1
kezünk
KÉRDŐ ERNŐ
halálának 1 éves évfordulóján.
A gyászoló család I

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-915, 62/534-986
Borostyán Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866

Kimondhatatlan szomorúsággal a szívünkben
emlékezünk
SZEMES DEZSŐ

SZENTES

halálának 10 éves évfordulójára.
Felesége, gyermekei és unokái
55196405

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de szívünkben élsz és örökre itt maradtál. A temető csendje ad neked nyugalmat, de a mi bánatunk örökre megmarad!"
„Fájó szívünk felzokog érted, amíg élünk,
nem felejtünk Téged."
KOCSIS F E R E N C
halálának 2. évfordulójára emlékezünk.
Szerető feleséged, két lányod,
ve ed és

55,96498

)

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, kedves ismerősöknek, mindazoknak, akik dráya halottunk,
ÖZV ÉGETŐ IMRÉNÉ
SOÓS JULIANNA
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Külön mondunk köszönetet az
Imerys Tűzállóanyaggyártó Kft.
kollektívájának a megjelenésükért
és a küldött koszorúkén, valamint
a Kovács Kűri Időskorúak Otthona vezetőinek, nővéreinek és dolgozóinak áldozatos munkájukért.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

„Értünk éltél, bennünket szerettél, s bár a
halál elszakított tőlünk, jóságod szívünkben
él, segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed
érezzük, könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Soha nem múló fájdalommal emlékezünk
HORVÁTH MIHÁLY
halálának 1. évfordulóján.
Szerető feleséged, lányaid,
, sl96097
vejeid és unokáid

GYÁSZKÖZLEMENYEK FELVETELE:
Ambrus József. 6762 Sándorfalva. Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31.
Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.:
62/285-197. 6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek,
Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft.. 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.:
62/425-864 6722 Szeged. Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.:
267-567

S

hosszabb távra
w

• S Z E G E D E N 25 nm-es
üzlet eladó, kiadó. Érd.: 0630-6770-659. (55095914)

Vállalkozás

72. szám alatt

MEGEMLÉKEZES

„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy
hiába várunk."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünk,
GODA ISTVÁN
halálának 6. évfordulóján.
55196652
Gyászoló családja

j

Kossuth L. sgt.

BÉRBE

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak az ismerősöknek, kollégáknak, akik drága szerettünk,
HALÁPI JÓZSEF
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
5509561.5
Gyászoló család

TELEPHELY

• SZEGED, Mikszáth Kálmán u. 16. alatti, 16 nm-es,
udvari üzlethelyiség kiadó,
70/238-7216. (55096025)

Érdeklődni:
Fekete Istvánné
30/341-8700 vagy 550-027
telefonszámon!

Üdülés

• TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
képzés Szegeden
2006.
szeptembertől kezdve ETI
vizsgáztatással, állami oklevéllel. Tanfolyamok: Egészségügyi & Természetgyógyászati modul, Reflexológia. AFSZ-MK nyilvántartási
szám: 06-0139-05. Érd.:
Fazekas Stressz & Gyógycentrum,
6724
Szeged,
Hétvezér u. 18. Tel.: 62/
556-556.
E-mail:
stressclinic@vnet.hu (54691376)

mentén, kiépített
infrastruktúrával

irodákkal, raktárakkal,

• TŰZIFA 1870 Ft/q-tól,
brikett 3800 Ft/q, lengyel
lángborsó 3850 Ft/q. Rókusi
Tüzép, Szeged, Szatymazi
u. 2. Tel.: 62/476-876.

9 6 6 . (54994215)

Balástyán, az E5-ös főút

unokáid

MAK0
. . . .
jl S ii
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
PAKSY TAMÁSNÉ
KÖTELES ÉVA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és. fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család, Makó

MEGEMLÉKEZES
Fájó szívvel emlékezünk szeretett
Édesanyám,
T E L E K ISTVÁNNÉ
IGAZ JULIANNA
halálának 20. évfordulóján.
55196546
Fia és családja

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága Édesanyánk,
SZABÓ ATTILÁNÉ
ÁGOSTON ERZSÉBET,
Szentes, Apponyi téri lakos
hosszú, súlyos betegség után,
61 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember 25-én,
hétfőn, 14 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló gyermekei
e f .

j 3

Köszönjük mindazoknak, akik |
KATONA BÉLA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk
kántor űrnak, plébános úrnak,
a temetkezési vállalatnak.
Gyászoló család, Szegvár I

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

CSONGRÁD
MEGEMLEKEZÉS

Mécses 2001

Bt.

- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) Szentes, Sima Ferenc utca 31.
63/400-889
Égisz '90 Temetkezési Kit.,

Drága szüleink hiányát
mindig érezzük. Emlékezünk
Édesanyánk,
FORRAI LÁSZLÓNÉ
KÁDÁR JULIANNA
halálának 20.
és Édesapánk,
FORRAI LÁSZLÓ f
halálának 10. évfordulójára.
Lányaik, vejeik, unokáik

6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 63/400-162
6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975
TOURINFORM C S O N G R Á D
Csongrád, Szentháromság tér 8.
Tel.: 63/570-325

Tisttelt Hirdetőink! Gyászközlemény eket a megjelents előtti munkanopon
9 óráig tudunk elfogadni. Gyászkoxlemány megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

PÉNTEK, 2006. SZEPTEMBER 22.

• M O Z A I K *

ADM-DV
ügyelete

Permeteg eső

Mai ügyeletes
újságírónk Tbmbácz Róbert.
Kollégánk
12 és 17 óra
között a 30/
218-111 l-es
telefonszámon fogadja
a hívásokat. Munkatársunkkal
közölhetik ötleteiket, véleményüket, javaslataikat.

FARKAS CSABA
...Permetezett az eső-, itt is, ott is csigák kúsztak a
járdán, boldog révületben,
megyilúgosodottan.
Nem véletlenül használja utóbbi kifejezést Thakács: a csigák, tapogatóikon túlmenően, egész fejükkel
azaz testük fejnek nevezhető
előrészével
- érzékelik a fényt. Fantasztikus élmény
lehet,
gondolta Th. „A minden irányból érkező világosság, az elvakítani-nem-tudó,
mégis
intenzív
fény..." - Thakács egyébként onnan számítja az
őszt, az igazi őszt, mikor az eső a csigákat már
nem csalogatja a fekete-vizes járdára, nem kalandoznak, nem kóborolnak szerteszét,
rácsodálkozva a világra, annak valamilyen elmosódott körvonalú. mégis fényes változatát érzékelve, mint a
hallucinogén gombát mint oroszok a tajgáhan, ha
elfogyott a tudatmódosításra
használt
alkohol.
Egykedvű-mosolygó,
aprócska Buddhák: így járkálnak a csigák szerteszéjjel, a járdák őrzik még a
nyárhói maradt, fölsugárzó langyosságot,
mely
fölmelegíti az esővizet
és maga az eső sem hideg
még, az is mintegy nyári, s Thakács sűrűn lehajolgat a kerékpárúton, ahol gyalogol. Ha csigát lát,
fölveszi és átdobja a lemetőkerítésen,
hozzájárulva a környék hiodiverzitásának
megőrzéséhez,
megelőzendő:
a kevésbé környezettudatos
jövő-menők eltapossák a puhatestül. Vagy hogy biciklikerék alá kerüljön, akárha nem is szándékosan, csak véletlen félrecsellenés okán. Diverzitás
ez a javából, ember s csiga: már nem egy, hanem
rögtön két faj. Kétszer annyi, mintha
mindössze
egy lenne. Ha bekövetkezne egy katasztrófa, meteor ütközne a Földnek, ha az egyik faj elpusztulna is, lenne reá esély: a másik fönnmarad. A kettő
közül valamelyik, amely jobban bírja a gyűrődést.
- Kisüt a nap, Thakács halad tovább, a csigák árnyékba húzódnak, a járda fölszárad, párolog a világ, cinege szólal meg, jellegzetes őszi hangon.
„De hisz... De hiszen ez nem is jellegzetes, őszi
hang: szólt így nyáron is a cinke, csak hát akkor

sok más madárhang is hallható, köztük hangosan-hosszan éneklőké (pl. erdei pinty, feketerigó,
zöldike), és közöttük a cinkéé föl sem tűnik" - így
Thakács. Tényleg. Hang nemcsak úgy válhat
őszivé, hogy hordozója őszönte kezd szólni, hanem úgy is: szól nyáron is, mások mellett, aztán
viszont - ld. a képzőművészetben
használatos viaszveszejtéses eljárás - lassan-lassan elkopnak a
többi hangok, s marad az övé.
Ósz van... Itt-ott, foltokban, sárgulnak már a
lombkoronák. Először szinte nem különíti el az
ember a nyári fakulástól-barnulástól, melyet a táplálékhiányból-szomjúságból,
konyhasótúltengésból-kipufogógázokból eredő félhalál okoz, nem az
ősz - de aztán mégsem tudja nem-észrevenni a dús
lombzöldből kiütköző, egyre-másra szaporodóbb,
sárga jeleket. Olyanok, miképp a csiga érzékelheti a
világpt: nem vakító, csak világos, csak folt.
...Permetez, esik, lágyan simogat-áztat az eső.
Lehet, ez az utolsó, oly eső ebben az évben, amikor szétrajzanak a csigák•, lehet, a legközelebbi
már arra készteti őket, hogy félig földbe ássák magukat kerítés tövében-bokor alatt, és tojáshéjszín,
vastag mészfalat növesszenek házuk
szájadéka
elé, mely megóvja a zsugorgó, apró életet'... Most
még feketén csillog az aszfalt, csillog zsemleszímien a bandukoló csigák háza, csillog higanyszínúen a fű az autó- s a kerékpárút közti árokparton, tükröződik a tócsa,
féhgátlátszó-féligáteresztó hártya, mégjnkább film, megnyugtató,
bambulásra késztető, lágy-fémszínű világról tudósít. Árnyékvilágról, ahol ugyan léteznek színek, ám homállyal átitatott, árnyék-színek. Mint a régi, már
nem fekete-fehér, de még nem is színes filmek világa, melyekben voltak is színek, nem is. „Alá
kellene merülni ebbe a világba" - gondolja Th.
..Vagy eleve ebben élek 1... Nem, dehogy."
Ha tócsában csigát talál: megkettőzött
sággal menü ki Thakács.

Nem divat már
a hegyes orrú cipő
ROMA (MTI/DPA)
Kiment a divatból a hegyes orrú cipő, visszatért a gömbölyű cipőorr
Olaszországban, véget vetve az éveken át tartó gyötrelmeknek. Újból
divatba jöttek a valamivel alacsonyabb sarkú lábbelik is. Ráadásul
visszatértek az évekkel ezelőtt már
egy ideig közkedvelt katonás stílu-

sú robusztus csizmák. Lapos sarkúak, kényelmesek, színük feltétlenül fekete, és rövid szoknyához
viselve hallatlanul szexisek. Aki
azonban az új divat ellenére sem
óhajt hegyes orrú cipő nélkül kilépni előszobájának ajtaján, annak
sem kell elkeserednie. Milánó és
Róma cipőboltjainak kínálata
minden igényt kielégít.

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

ISTEN ELTESSE!
MÓRIC
Móric a latin Mauritiusból, a
Mór pedig a Móric rövidüléséből
alakult. Jelentése: szerecsen.
Shakespeare Othello című drámájának címszereplője viseli jelzőként, hogy ő a nemes mór. Fejér megyei város Mór, amelynek
nevéhez a borok közül a hungaricumnak számító ezerjó szorosan
kapcsolódik. Bortermelésére szép
pincesora és bormúzeuma is felhívja a figyelmet. Mauritius egy
sziget Madagaszkár közelében,
különösen arról a ritkaságszámba menő kék bélyegéről ismert,
amely - a világ egyik legértékesebb bélyegeként - a filatebsták
álma. Mauricia a név női párja.
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FÜGGŐLEGES: 1. Ókori (iráni) lovas nép
volt. 2. Zajos iskola. 3. Mennyei. 4. Hegyes
sütőeszköz. 5. Kérődző állat hímje. 6. Az
asztácium vegyjele. 7. Bibliai férfinév. 8.
Kukorica lisztjéből sütött mexikói lepény. 9.
Hajat hullámosít. 10. Félelem! 13. Maga
után húz. 16. Fizetség. 17. A megfejtés második sora. Zárt betűk: B, T. 19. Malaszt jelzője. 23. Sajtszerű termék juhtejből. 24. Ösvény. 25. Ókor betűi keverve. 28. Viszolyog
tőle. 29. Üzemi lerakat. 31. Papi bútor. 32.
Római félezer. 34. Noná keverve! 36. Üveg
Berlinben. 39. Ott tpbb szláv nyelven. 40.
Annál alacsonyabbra. 42. Tetejére. 44 Kiváltó tényező.
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Metró

Max:24
Min:9°
Derűit

Kedd

te
Bax:22
Mfn:lT'
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 121 cm (hőfoka 19,4 C°), Csongrádnál -37
cm, Mindszentnél 47 cm. A Maros Makónál 16 cm.
A Nap kel: 6 óra 3 0 perekor, nyugszik: 18 óra 43 perckor.
A Hold kel: 6 óra 18 perckor, nyugszik: 18 óra 38 perckor.

LONDON (MTI)

Étolajfűtésűvé válhat egy étteremlánc az Egyesült Államokban. Egyelőre a próbaüzemnél tartanak:
egy wisconsini vendéglőben a „fáradt" olajjal tüzelnek egy különleges kazánban, amely vizet melegít.
Ha beválik a dolog, a láncolat többi
étterme is áttérhet a módszerre, és
a főzésre elhasznált étolaj újrahasznosításával csökkenthető a
környezet szennyezése - adta hírül
a The Sun című brit lap.

Ügyvéd beszámol a védencének:
- Van egy jó és egy
rossz hírem, melyiket
mondjam először?
- A rosszat, ügyvéd
úr.
- Sajnos a laboreredmény szerint a maga :
vére megegyezik a gyil- :
kosság helyszínén ta- í
Iáit vérmintával.
- És mi a jó hír?
- Alacsony a kolesz- ;
terinszintje.

www.ikeszauto.hu

5imply clever • egyszerűen nagyszerű

Az új SkodaRomster

TALÁLD MEG A HELYED!

Előző rejtvényünk megfejtése: Csendes
tengeren bárki lehet kormányos.

Önégető indiai
özvegyasszony
„szati" („hűséges feleség") elnevezésű szokást a brit gyarmatosítók
1829-ben betiltották. Azóta nyilváFérje holttestének elégetése közben
a lángokba vetette magát egy 95 éves nosan alig fordult elő, de 1987-ben
indiai özvegyasszony, hogy eleget te- egy fiatal asszony elhunyt férjének
gyen egy betiltott indiai szokásnak: parázsló hamvaira ugrott. Ezrek volKarija Baj a megjelentek szeme lát- tak szemtanúi az öngyilkosságnak,
tára felmászott a parázsló halomra, az eset országszerte nagy feltűnést
és ott égett. Ez már a második ilyen és szörnyülködést keltett. Ezt kövea kormány büntetendőnek
eset volt ebben a hónapban Indiá^.
ban. Szeptember 11 -én egy 27 eyísV nyiT^4nította a „szati"-t, elkövetőjéhctcarti börtönbüntetést, továbbá
hatal asszony akarta ily módor
l'tpia összegű pénzbírságot
vetni elhunyt férjét a halálba, de^jgiTíetiaSfcabni.
ládjának sikerült megmegfr
RAJPUR (MTI/REUTERS)

j?íaauqx]

23°

További kilátások
A hét végén és a jévó bét elején nem várható lényeges változás időjárásunkban,
folyta tórák a s/ép. kora őszi idő A hagtak párásság megszűnését hünyomóan napos, száraz, meleg idő köveb

'

A NAPOS OLDALRÓL. A tizenhat éves Nagy Tímea Szegeden
él, és a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola tanulója. A
nyarat főként a haverokkal töltötte. A suliban kedvenc tantárgya
a műszaki rajz. Szabadidejében is sokat rajzol, valószínűleg a
nagymamájától örökölte ezt a készséget. Minden vágya, hogy ruhatervező lehessen. Szívesen jár moziba, főleg a horror- és a romantikus filmeket kedveli. Szereti a diszkózenét, ezért havonta
legalább egyszer elmegy bulizni a barátaival, és áttáncolják az
egész éjszakát
Fotó: Karnok Csaba
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Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 17.
számú sorában egy ókori latin kinyilatkoztatás olvasható
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. Zárt
betűk: R, M, R. 10. Különféle anyagokat
egyesít. 11. Nyugat-Németország fővárosa
volt. 12. Rögeszmék. 13. Jármű jassznyelvi
szóval. 14. Tiltás. 15. Erőszakkal vesztek el.
17 Nitrogén. 18. Félig díszít! 20. Személyes
névmás. 21. Icuka másképp. 22. Megyeszékhely. 24. Udvarias megszólítás. 25. Görbe
végtag. 26. Mozogni kezd! 27. Kifelé angolul.
29. Pennája. 30. Távolabbi helyen. 32. Kisebb súly röviden. 33. Férfinév. 35. Lever a
végein! 36 Lúdhang. 37. Létezett. 38. Érzékel
vajon? 40. Mély hangnem. 41. Meleg időszak.
43. Égető fénytől védő lötty. 45. Puliszka.

Az északkeletfelőlérkező száraz levegő Itatására ma csaknem zavartalanul napos
száraz időre számíthatunk löbbteié megerésódtk az északkele ti szél
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Egyterűen nagyszerű!
Szeretnéd a tér valódi élményét?
Az új SkodaRoomster könnyedén hozzásegít vágyaid teljesüléséhez! A választható panorámatető és a kanyarodást segítő fényszórók. az extra méretű szélvédő és a VarioFIex ülésrendszer által biztosított J 780 l-es csomagtér mind-mind a kényelmed szolgálja.

Teszt a lelke

mindennek!

Az autó kihagyhatatlan meglepetést is tartogat. Mi lehet az? ... Jöjjön
el az IKESZ Autóba, ismerje meg és tesztelje személyesen a Skoda
legfiatalabb családtagját a Roomstert!

Az ön Skoda-márkakereskedője:

IKESZ Autó
A megbízható megoldás

6728 Szeged.
Dorozsmai út
Tel.: 62/549-030,
Fax: 62/549-039,
www.ikeszauto.hu

