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Rózsika néni százéves

A MEGFEJTHETETLEN TRAGÉDIA

Fekete lemezek

A szegedi Kasza Andrásné tegnap ünnepelte
századik születésnapját. Szerinte a hosszú
élet titka a finom szalonna.

Ma este mutatják be a kisszínházban a tragédiák
tragédiáját, Shakespeare Hamletjét. Az a hír járja,
meghökkentően eredeti produkciót láthat a közönség.

Reneszánszukat élik a hagyományos
fekete lemezek. Olykor drágábban
cserélnek gazdát, mint a CD-k.

4. OLDAL
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Nincs tanítás a bordányi iskolában - Látogatási tilalom lehet a kórházakban

Kitört az influenzajárvány

Pluszpénz jár a roma gyerekek

integrációjáért

Megszűnik a Móra
általános iskola
Törvénysértő állapotot szüntet meg Szeged vezetése, ha elfogadja a
cigány kisebbségi önkormányzat kezdeményezését, s bezárja a
Kolozsvári téri Móra általános iskolát. Ott a diákok 80 százaléka
roma. A szegregáció megszüntetése, az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek integrált oktatásának megvalósítása a polgármester
szerint a többség érdeke is.

Petíciót fogalmaztak a szegedi cigány kisebbségi önkormányzat
Tisztelt Szülők;
segítségével a Kolozsvári téri Móra Ferenc Általános Iskolában ta'••"csitem Önök+i k
nuló gyerekek szülei.
- Kitűnő tanuló volt, de másfél
év után kiutálták a gyerekemet
az egyik belvárosi iskolából - idézi a rossz emléket Czirok Péter.
A roma férfi a másik gyerekét
már eleve a Kolozsvári téri iskolába íratta. Ott viszont az oktatás színvonalával elégedetlen.
Azt szeretné, ha úgy tanulhatna,
olyan szintű képzést kapna az ő
gyereke is, mint „a magyaroké".
- A z itteni 170 diák 80 százaléka
Jelenleg üres a bordányi iskola, amelynek kapuján rövid szöveg tájékoztatja a szülőket a tanítási szünet okáról
Fotó: Karnok Csaba hátrányos helyzetű, illetve roma.
Az utóbbi évek szegedi iskolabezáA dél-alföldi régióban Csongrád megyében influenzaszerű megbetegedések száma a most pedig a bordányi általános iskolában rásai és összevonásai után eleinte
robbant az influenzabomba: a megbetege- múlt hetihez képest, mindegyik esetben az rendeltek el járványszünetet, mert a gyereke- 20-25, a mostani elsős osztályban
dések száma olyan mértékben és ütemben influenzavírus A típusát azonosították. El- ken kívül a tantestület fele is megbetegedett. már száz százalék a roma gyerekek
nőtt meg, hogy a szakember szerint ez már képzelhető, hogy a fertőzés intenzív terjedése Bordányban szinte érezni a vírus „leheletét":
járvány. Bordányban bezárták az általános miatt látogatási tilalmat rendelnek el a me- kihaltak az utcák, terek, lélek sem jár. Kovács
iskolát, Szegeden is rengeteg gyerek beteg.
gyei gyógyítóhelyek nőgyógyászati, szülésze- Julianna rendelőjében másfél hete ugrott
meg a betegek száma - a mintákból kimutatti, intenzív és gyermek osztályain.
Az adatok alapján járvány van Csongrád meAz iskolás korosztály látszik az A vírus el- ták az A vírust. A doktornő tapasztalata szegyében - mondta Tombácz Zsuzsanna, az sőrendű célpontjának: Szegeden az általá- rint teljes családok is megbetegedtek.
Nincs az a férfi, aki
ANTSZ dél-alföldi régiójának járványügyi nos- és középiskolákban is sok a betegség mine érezné magát férfinak mellettem, ha
osztályvezetője. Nagymértékben megnőtt az att hiányzó gyerek. Múlt héten az üllési, Részletek a 3. oldalon
én igazán nő vagyok
- foglalta össze tevéÁrtatlannak vallotta magát a vezérigazgató
kenysége célját Báló
Erika, aki erotikus
táncórákat ad SzegeRövid időn belül időszakos mun- a szolgáltatót. Eddig a 162 ezer den. Salsát, hastánÁrtatlannak vallotta magát a Szegedi Paprika Zrt. vezérigazgatója a teg- kavállalókkal bővíti az ügyfél- megyei gázfogyasztó közül 66 cot, erotikus moznapi első tárgyalási napon. Bartos András részben azzal védekezett, hogy szolgálat kapacitását a Dégáz - ezer 500-an kaptak ártámoga- gást tanulnak nála a
az aflatoxinnal kapcsolatos mintavételek és laborvizsgálatok sokszor közölte lapunkkal a szolgáltató. tást, ezt a Dégáz a februári szám- nők, elsősorban a
egymásnak ellentmondó eredménnyel zárulnak. Másrészt elmondta: az Ideje, mert hetek óta kígyózó so- lákba építi bele. A 27 ezer 200 harmincasok, akik
osztrák cég, amelytől kénytelenek voltak visszavenni 2004-ben egy húsz- rokban állnak az emberek a sze- távfűtéses lakásban élő szegedi- stabil párkapcsolatezer kilós szállítmányt, gyakran azért emel kifogást, mert árengedményt gedi iroda előtt. Nemcsak az óra- ek közül a márciusi határidőig ban élnek, és azt szeakar kicsikarni. A vád képviselője szerint az aflatoxin olyan erős rákkeltő átírások, a támogatási ügyinté- 2 0 - 2 2 ezren részesülhetnek ár- retnék, ne váljon rutinná a szexualitás.
zés, a meglepő összegű számlák kompenzációban.
anyag, hogy nincs az a határérték, ami alatt ne lenne káros az emberre.
„Megtanuljuk elemiatt, hanem azért is nagy a sor,
gáns mozdulatokkal
mert telefonon nem lehet elérni Bővebben az 5. oldalon
További információk a 3. oldalon
lecsalni magunkról a
ruhát" - utalt Erika
arra, hogy növendéMegújuló energiát hasznosító jármű szállítja majd az utasokat a 20-as vonalán
kei nem jönnek zavarba, ha párjuk egy
kis otthoni sztriptízre vágyik.
Báló Erika

aránya - magyarázza a Móra-iskola igazgatója, Szabó Márta, hogyan
alakult ki a szegedi oktatási intézményben a szegregáció.
- Egymást közt évek óta mondogatják a cigányok, nincs az jól,
hogy az ő gyerekeiket csak a Mórába veszik föl, ahova szinte már
csak cigány gyerekek járnak - idézi
a szülők véleményét Kolompár
László. A szegedi cigány kisebbségi
önkormányzat elnöke azt mondja,
az ő ötletük az aláírásgyűjtés és a
levél, amit tegnap adtak át Botka
László polgármesternek. Azt kéri
34 család, az önkormányzat az
utóbbi években „cigány iskolaként" elhíresült Kolozsvári téri
Mórát zárja be, a most ott tanulókat más iskolákba irányítása át.
Folytatás az 5. oldalon

Erotikus táncórák

Bíróságon a paprikaügy

Gázos sorok kígyóznak

Piros tesztbusz a szegedi utcákon

A jövő járművét tesztelik Szegeden: a busz piros, svéd, a 20-as
vonalon jár majd - de nem ez a
lényeg. Hanem az, hogy megújuló energiát használ, a motor bioetanolt fogyaszt. Ezt növényekből
állítják elő, alapanyaga lehet búza, kukorica, biohulladék. Elégetése során csak minimális mértékben szennyezi a levegőt, vagyis legalább kettős az értéke:
nem fogy el, mint az olaj, ráadásul kevéssé szennyező. A svéd
Scania a tesztelésre Szegedre hozott buszokhoz háromezer liter
bioetanollal feltöltött konténeres
kutat is telepített ide. Információnk szerint egy bioetanolt előállító, szintén svéd cég öt regionális
üzemet építene Magyarországon,
így az egyik akadály elhárulna a
bioetanol üzemű buszok használata elől, amelyek csak kicsivel
drágábbak, mint a dízelesek.

szerint bármelyik nő képes arra, hogy erotikus táncával elbűvölje sze-

írásunk a Bizalmasanban

Citromszüret
Nagy Istvánék mindszenti otthonában szüretelik a citromot.
Nem túlzás, hiszen a tizennégy
éves fácska még sohasem termett
ilyen bőven: gondos nevelője,
Nagy Istvánné hatvanöt érett
gyümölcsöt számolt meg rajta.
Aki megkóstolja a szinte folyamatosan termő citromfa gyümölcsét, esküszik rá, hogy sokkal
jobb az íze, mint bármely boltié.
A nappali éke ráadásul illatos,
amit leginkább Nagyék négyéves
unokája értékel. Nagynét érzelmi
szálak is fűzik a citromfához: a
vékony héjú, aromás zamatú
gyümölcsöt termő fácska hasonlít ahhoz a régihez, amit édesapja
neveigetett féltő gonddal.
A tűzpiros svéd busz egyelőre tesztelésre érkezett Szegedre, de ha beválik, egy-két év múlva vásárol-

Részletek a 4. oldalon

relmét

h a t is b e l ő l e a T i s z a V o l á n

.•

Fotó: Karnok Csaba

írásunk a 7. oldalon

Fotó: Segesvári Csaba
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Megállapodtak a villamosipari

dolgozókkal

A mára tervezett
sztrájk elmarad
BUDAPEST (MTI)

Előzetes megállapodás született a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a villamosenergia-ipari
dolgozók sztrájkbizottsága között,
így csütörtökön nem lesz sztrájk jelentette be Garamhegyi Ábel a
GKM államtitkára és Gál Rezsó a
sztrájkbizottság szóvivője szerdán
Budapesten sajtótájékoztatón. A
sztrájkbizottság 90 napra felfüggeszti a sztrájkot, mert az előzetes
megállapodás ennyi időt ad arra,
hogy a még nyitva álló kérdéseket
tisztázzák és a végleges megálla-

podást aláírják - tájékoztatta az
újságírókat Gál Rezsó. Egyúttal a
sajtón keresztül felhívta a munkavállalókat arra, hogy csütörtökön
vegyék fel a munkát.
Az előzetes megállapodás tartalmazza azt, hogy a jelenlegi
munkavállalók kedvezményes tarifáját a munkáltatók elismert
költségei közé sorolják. Ugyanakkor a kormány garantálja, hogy az
iparághoz tartozó jelenlegi nyugdíjasok, illetve a jogosult özvegy,
legalább olyan feltételek mellett
jussanak kedvezményhez, mint
az aktív dolgozók.

A vasutasok is csatlakoznak a közszférához

Február 21-én
a vonatok is leállnak
BUDAPEST (MTI)

A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete is csatlakozik a február
2l-re meghirdetett kétórás közszolgálati figyelmeztető sztrájkhoz, így ha addig nincs megegyezés, a vasúti közlekedés is leáll erre az időn: - közölte Gaskó István,
a szakmai szakszervezet, illetve a
Liga Szakszervezetek elnöke szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten. A versenyszférában tevékenykedő vasutas szakszervezet így fe-

jezi ki a közszféra jogos bérharcát
támogató szolidaritását - hangsúlyozta az elnök.
A sztrájkhoz feltehetően csatlakoznak további vasutas, az autóbusz-közlekedésben érdekelt, illetve villamosipari és repülőtéri szakszervezetek is - hangzott el a sajtótájékoztatón. Felhívják továbbá a
versenyszféra többi szakszervezetét, munkavállalóját, hogy fejezze
ki szolidaritását a közszféra dolgozói iránt, mert az egész ország érdekélten tevékenykednek.

Kóka elnökjelölt
BUDAPEST (MTI)

Kóka lános szerdán hivatalosan is bejelentette, hogy indul az SZDSZ
elnöki posztjáért a párt március végi tisztújító küldöttgyűlésén. Az
eseményen hivatalosan is közölték, a gazdasági miniszter összegyűjtötte a jelöltséghez szükséges ajánlásokat.
Kóka |ános elmondta: a rendszerváltás értékeit, elveit és demokráciánk gyakorlatát meg kell őrizni, jottányit sem szabad engednünk az
egyéni szabadságjogokhói, a kisebbségek védelméből, de ez ma már
kevés. „A liberális alapelvek kemény, karakteres képviseletét nem politikai csodafegyvernek, hanem a liberális politizálás minimumának
tartom" - fogalmazott.

Kivonul-e
ezután is
a Fidesz?

B E L F Ö L D
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A Nemzetbiztonsági Kabinet szerint kell a Kossuth téri kordon

Erőszakra számítanak
A Nemzetbiztonsági Kabinet indokoltnak tartja, hogy a Kossuth
intézkedések legalább március 15-éig fennmaradjanak - mondta
szerdai ülését követően Szilvásy György kancelláriaminiszter, aki
kezdeményezik az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának
BUDAPEST (MTI)

A miniszter elmondta: hiteles információk
vannak arról, hogy szélsőséges csoportok
meg akarják osztani a rendőrség erejét, öszszehangolt tervekkel „erőszakos cselekedeteket készítenek elő"; akcióik fő célja a Kos-

suth tér megszerzése. Szilvásy György hangsúlyozta: október 23. után nőtt az Országház
épületének veszélyeztetettsége és a biztonsági kockázat a Kossuth téren. Hozzátette:
megszaporodtak az cpúlet elleni fenyegetések, szélsőséges csoportok olyan tervet is készítettek, hogy megpróbálnak bejutni a Parla-

Brüsszeli epizódok
BRÜSSZEL (MTI)

Szájer József, az Európai Parlament magyar néppárti delegációjának vezetője és
a kordonbontásban
részt vett többi képviselőtársa le kíván
mondani
európai
parlamenti mentelmi jogáról. Szájer
szerdán Brüsszelben
bejelentette: szándékáról levélben tájékoztatta Hans-Gert
Pötteringet, az EP elnökét. A mentelmi
jogról való lemondást azzal indokolta,
hogy az ellenük Magyarországon megindult eljárást szeretnék felhasználni igazuk bizonyítására.

A Fidesz a

ment épületébe. Ehhez kapcsolódva elmondta, hogy egyes politikusok rendszeresen kapnak fenyegetéseket, magán- és hivatalos
programjaikat megpróbálják megzavarni.
Szilvásy György kitért arra, hogy e csoportok akcióinak „gyújtópontja" a Kossuth tér.
Mint mondta, a csoportok február 2-a után
néhány nap alatt megerősödtek, akcióik előkészítésébe futballhuligánokat és szkinhedeket is bevonnak, és „a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakkal szerelik fel magukat".

Gönczöl-jelentésről

„Súlyos politikai
elfogultság jellemzi"
A Fidesz szerint súlyos politikai
elfogultság jellemzi a Gönczöl-bizottság jelentését. Erről
Balog Zoltán, az emberi jogi
bizottság fideszes elnöke beszélt szerdai sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)

Szájer József Brüsszelban tartott sajtótájékoztatót

- Az Európai Parlament tagjainak példát kell mutatniuk a megfelelő viselkedésükkel, nem pedig
rossz példát adni egy valószínűleg
törvénysértő tevékenységgel - nyilatkozta szerdán Brüsszelben a
budapesti kordonbontás kapcsán
az EP egyik tekintélyes politikusa,
a szocialista frakció alelnöke. Az
osztrák Hannes Swobcxla hangsúlyozta: azt, hogy egy rendőrségi intézkedés, azaz a kordon felállítása
és meghagyása törvénytelen-e
vagy sem, azt nem egy-egy képvi-

Áram hiján nem működtek a

teret érintő biztonsági
újságíróknak a testület
tájékoztatóján közölte,
összehívását.

Fotó: MTI

seló, de még csak nem is valamely
parlamenti párt dönti el, hanem
végső soron a bíróság.
Szolidaritásáról biztosította a
Fidesz európai parlamenti (EP)
képviselőit Joseph Daul, a magyar ellenzéki pártot is tagjai közé soroló Európai Néppárt
EP-frakciójának vezetője. Mint a
francia politikus rámutat, a polgári szabadságjogok és a véleménynyilvánítási
szabadság
megalkuvás nélküli védelme a
legfontosabb politikai célkitűzés
Európában.

„Sajnos amitől féltünk, az beigazolódott" - kezdte sajtótájékoztatóját az ellenzéki politikus,
majd úgy folytatta: ha a kormány
egy kormányhatározatban kormánytisztviselőket kér fel arra,
hogy értékeljenek olyan eseményeket, amelyekben a kormány
felelőssége is felvetődik, akkor a
politikai elfogultságra is számítani lehet.
Balog Zoltán ennek megfelelően a jelentés elleni legfontosabb
kifogásaként „a súlyos politikai
elfogultságot" nevezte meg, bár
elismerte, hogy van benne néhány megfontolandó szakmai,
biztonságpolitikai javaslat.
Az ellenzéki politikus szerint a
jelentésben a kormány kommunikációja köszön vissza az ellenzék
megítélésében és a miniszterelnök őszödi beszédének vonatkozásában is. Ugyanakkor kérdésre
válaszolva azt mondta: a jelentést

a tartalma miatt nem fogadja el, és
nem a bizottság tagjai miatt, vagy
azért, mert a testületet kormányhatározat hozta létre.
Mint mondta, számára akkor
vált teljesen hiteltelenné a jelentés, amikor a Fidesz népszavazási kezdeményezését alkotmányos rendet destabilizáló eszköznek minősítette.
Arra az újságírói felvetésre,
hogy ezek szerint a Fidesz nem
fogadja el a jelentés rá vonatkozó
kritikáját, és nem akar osztozni
az abban megállapított felelősségben, Balog Zoltán úgy válaszolt: ilyet nem mondott, ugyanakkor véleménye szerint addig
nincs értelme elemezni, hogy kinek mi a történelmi felelőssége,
amíg nem tudjuk, hogy konkrétan mi történt, és ezért kik a felelősök. Hozzátette: nyitott arra,
hogy beszéljenek a morális és politika válság kialakulásában viselt felelősségről, azonban nem
gondolja, hogy október 23. kapcsán ez lenne a feladat.
Balog Zoltán kifogásolta, hogy
a jelentés nem nevez meg konkrét felelősöket, és úgy vélte, hogy
a dokumentum elbagatellizálja
az október 23-i „strukturált" és
utasításra végrehajtott rendőri
erőszakot.

biztosítóberendezések

Nem lassított
a személyvonat

BUDAPEST (MTI)

A Fidesz és a KDNP jövő hét hétfői frakcióúlésén dönt arról, hogy
továbbra is kivonuljanak-c parlamenti ülésteremből Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök felszólalásaikor - értesült az MTI fideszes körökből. Az országgyűlés
tavaszi ülésszakának első napján, február 12-én a Fidesz és a
KDNP közös frakcióúlésén szavazhatnak a képviselők arról,
hogy a következő félévben továbbra is minden előre bejelentett miniszterelnöki felszólalásnál kivonuljanak-e. A többség
döntheti el tehát, hogy közel
négy hónap után változtassanak-e a kivonulás politikáján
A m o z d o n y is darabokra szakadt
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KOMAROM (MTI)

Áramszünet miatt nem működtek a jelző- és biztosítóberendezések, de emberi mulasztás is
szerepet játszhatott az Almásfüzitő és Komárom között kedd este történt, egy halálos áldozatot
és négy sérültet követelő vasúti
balesetben - mondta el szerdán a
MÁV szóvivője. Közölte: nem
sokkal délután 17 óra előtt egy
vágányon helyreállt a forgalom.

Fotó: MTI/E.

Várkonyi

Péter

A kedd esti balesetet megelőzően már egy órája áramszünet
volt, ezért nem működtek a jelző- és biztosítóberendezések mondta Kavalecz Imre. Emlékeztetett, hogy a biztonsági szabályzat szerint ilyenkor a vonatok csak csökkentett sebességgel haladhatnak. „A személyvonat esetében ez nem történt
meg, valószínűleg ezért ütközött hátulról a tehervonatnak" tette hozzá.

30 h ó n a p i g a h a v i r é s z l e t e k n e k c s a k a f e l é t kell fizetnie!*
N e m kell m e g v á r n i a a szűk esztendők végét. Új hitelkonstrukciónkkal m á r most m e g v e h e t i
új Opeljét, hiszen a megszorítások éveiben a törlesztőrészleteknek csak a f e l é t kell fizetnie!
Fenti ajánlatunk egy jól felszerelt (klíma, ABS, 4 légzsák, elektromos ablakok és tükrök, központi zár,
CD, stb.) Astra 1.4-esre vonatkozik (akciós ára 3 399 000 Ft), d e felezett hitellel egyéb modelljeinket
is megveheti. Klasszikus, a z önnek legmegfelelőbb hitelkonstrukciókkal is állunk rendelkezésére.
' A , a g v S o t o 2 0 0 7 t e t v i J Í v l í s íetvuár 28 k&rfet r m g ^ n c l e * . k x I M o ^ t dcvabsalrtXJ gépkocsira érvenyes, t o g m u t d s ( v e g * s ) : 5.2-6.3S.21/100 km, CCMcfooaŐ
tás (vegyes): 151 gAffv HOeScnstrukció pénzügyi Kzing eseten: 10X őnerö, t 2 0 6 í r o p f u t o m k j ő . o 31-120 . havi Mrieuttiészletek az első 30 tésúet kétszeresei.

Az ön Opel márkakereskedője:

Opel Rupesky

6728 Szeged, Fonógyári út 2-4. Tel.: 62/558-400
www.ofjelrupesky.hu
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A szakemberek szerint Csongrád megyében járvány van

Bordányi influenzaszünet

Az állam
én vagyok
ŐRFI FERENC

Sólyáéknál mindenki beteg: István, a mama, Gábor; a papa még dolgozik, pedig lázas
Hétfő reggelig bezárt a bordányi általános iskola influenzajárvány
miatt. A gyerekek és a tantestület fele is hiányzott a hét elején, az
igazgató is negyvenfokos lázzal fekszik otthon. A régiós járványügyi
szakember szerint Csongrád megyében már járványról beszélhetünk.
Szinte teljesen üresek voltak a
bordányi utcák, az általános iskola melletti játszótérről és focipályáról pedig nem hallatszott
gyerekzsivaj, amikor tegnap délben ott jártunk. A helyi iskola
kapuján csupán egy papírlap fogadott, amelyen arról tájékoztat-

nak: háromnapos tanítási szünetet rendeltek el a községben tomboló influenzajárvány miatt.
Mint az otthon negyvenfokos
lázzal fekvő igazgatónőtől, Simon Zoltánnétól
megtudtuk,
hétfőre a kétszázötven kisdiákból mintegy száz maradt otthon

LÁTOGATÁSI TILALOM LEHET
- Csongrád megyében robbant a régiós influenzabomba. Hatalmas m é r tékben megnőtt a múlt hét óta influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz
fordulók száma. A megye adatai alapján már járványról beszélhetünk mondta el Tombácz Zsuzsanna, az ANTSZ dél-alföldi régiójának járványügyi osztályvezetője. Hozzátette: a vírus A típusát azonosították minden
influenzás esetben. Elképzelhető, hogy a fertőzés intenzív terjedése miatt
látogatási tilalmat rendelnek el a megyei nőgyógyászati, szülészeti, intenzív és gyerekosztályokon is. A szakember szerint a járvány nagyjából négy
hét alatt „fut le", így február végére már véget érhet.

influenzás tünetekkel, a tanárok
fele is emiatt hiányzott. Ekkor a
helyi gyermekorvossal és a régiós
ANTSZ-szel konzultálva az iskolavezetés úgy döntött: a járvány megfékezése érdekében iskolai szünetet rendelnek el a hét
hátralévő részében. Információnk szerint hasonló okból már a
múlt héten bezárták három napra az üllési iskolát is.
A bordányi gyermekorvosi rendelő tegnap tömve volt bágyadt
tekintetű, szomorú arcú, köhögő, orrot fújó gyerekekkel - és hasonló állapotban lévő aggódó
szülőkkel. A legtöbben időpontra
jöttek, de a rengeteg beteg miatt
nagyjából egyórás csúszással
folyt a rendelés.
Két kisfiával érkezett Sólyáné
Sárközi Ágnes, aki a jelenleg bezárt általános iskolában alsós pedagógus. A negyedikes Gábor már
hétfőn sem volt suliban magas láza és rossz közérzete miatt, de az
aktívabb, hetedikes István is erősen köhögött és folyt az orra.

Mindenki megkapta a maga keresztjét. Kellő cinizmussal azt is
mondhatnánk, ez a megszorítások és reformok igazságossága:
nincs kivétel. A mértékben persze igen, így lettünk a hátunkra
kapott csomagok száma és súlya alapján egy púpúak, kétpúpúak,
sőt több. Kétség nem fér hozzá, leglátványosabban most a közszférában dolgozók sorolják magukat ez utóbbiak közé, hiszen
nem elég hogy őket is sújtják az áremelések, elveszthetik állásukat, munkahelyüket, kedvezményeik is bizonytalanná váltak.
Csakhogy. Látott már ez az ország gazdasági rendszerváltoztatást is a kilencvenes években, amibe százezrek majd' belerokkantak. Gyárakat zártak be, komplett iparágak szűntek meg, velünk
élő mumussá vált a munkanélküliség. A közszféra „arca" közben
meg se rezzent. Ám ami késik, nem múlik, a közszférát is utolérte
a rendszerváltoztatás. És még azt sem lehet mondani, hogy most
meg a versenyszférában dolgozók arca marad rezzenéstelen. Igaz,
az oktatás meg az egészségügy helyzete minden családot érint valamilyen formában. Azt viszont megnézem, hogy a versenyszférából hányan kapcsolódnak szohdaritásból a február 21-ére meghirdetett közszolgálati figyelmeztető sztrájkhoz, amire a Vasúti DolFotók: Karnok Csaba gozók Szabad Szakszervezete megtette a maga ajánlatát.
A közszféra szerencsésebb helyzetben van, mint annak idején a
gazdaság, hiszen a benne dolgozók sokkal jobban tudják egyeztetSZEGEDEN !S SOK
ni és képviselni érdekeiket, mint annak idején a szétszórt, piacait
A BETEG GYEREK
vesztett iparágak munkásai. Már csak azért is, mert valamennyiüknek egyetlen tulajdonosa van, a magyar állam. Azaz, értsük
l g Tegnap a szegedi iskolákból is somár
meg végre: mi, valamennyien. És ettől más ennek a leányzókan hiányoztak influenzaszerű
nak fekvése.
megbetegedés miatt. A Rókusi I.
Meglehet, hogy febmár 21-én kéz a kézben sztrájkol majd a taSzámú Általános Iskola igazgatónár, az orvos, a vasutas, meg a hivatalnok. Ha helyükbe képzelem
ja, Kókai Gyula elmondta: voltak
magam, meg is tudom érteni őket. Ha az államéba, a tulajdonoolyan osztályaik, ahonnan a diáséba, vagyis a magaméba, már mélyebb barázdák jelennek meg a
kok fele-harmada hiányzott. Értehomlokomon. Úgy vagyok mint otthon, a családi háztartást is
süléseink szerint a szegedi bölmár csak úgy vagyunk képesek egyensúlyban tartani, hogy rendre
csődékben is sok a hiányzó. Úgy
számba vesszük: mit hagyjunk el, milyen költségeket fogjunk rötudjuk, például a Ságvári gimnázividebbre. Nincs is kényelmetlenebb elfoglaltság ennél.
umból és a gedéi óvodából inkább
Empátiás készségem leginkább a villamosipari dolgozók dea múlt héten hiányoztak többen.
monstrációjánál hagyott cserben. Húszezer dolgozó és negyven- Anya, adsz egy zsepit? - kérötezer nyugdíjas ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is 63 századezte István, édesanyja pedig malékkal olcsóbban kapja az áramot, mint bárki más. Persze, kapgyarázatként hozzátette, naponta
ják, csak ne nekem kelljen fizetni! A magánkézben lévő áramegy százas csomag most a családi
szolgáltatók alkalmazottainak pláne. És még azzal adnak nyomafogyasztás. A gyerekek azt mesétékot követelésüknek, hogy behúzzák az ügyfélszolgálati iroda ajlik, már múlt hét végén olyan sotaját az orrunk előtt. Hogy ma mégis kinyitottak, annak köszönkan hiányoztak, hogy osztályokat
hető, hogy születőben a kompromisszum: a privilégiumok ugyan
vontak össze, és közös tanítás
többnyire még maradnak, de a költségek legalább már megoszlafolyt a még nem hiányzóknak.
nak az állam és a munkaadók között.
A kis betegeket Kovács Julianna kezeli Bordányban, aki nagyjából másfél hete figyelt fel az influenzás panaszok erőteljes megugrására. Az általa levett mintákból kimutatták a vírus A típusát.
Jellemző a járvány méretére,
hogy hétfőn ebédszünet nélkül
reggel 8-tól este 5-ig vette lajstromba az újabb és újabb fertőzöt- A Délmagyarország karácsonyra renc főszerkesztő-helyettes, Léteket. Mint mondta, teljes csalá- megjelent, és az olvasók körében vay Gizella szerkesztő, Karnok
dok betegednek meg, a kór nem népszerű szakácskönyvének be- Csaba fotóriporter és Pintér Mekímél sem idősét, sem fiatalt.
mutatóját rendezik meg ma este linda marketingmunkatárs válaMiután a Sólya család végzett 5 órától Szegeden, a Roosevelt té- szol a kérdésekre. Az esten haaz orvosnál, haza indultak, ahol ri halászcsárdában. A Közéleti lászlékóstolásra is meghívják az
meglepetésként érte őket a hír: Kávéház beszélgetésén Őrfi Fe- érdeklődőket.
mivel nincs iskola, menza sincs,
így a családanyának főznie is kellett - betegen. Az apa is lázasan
dolgozott tegnap a műhelyében,
feleségének azt ígérte, ma már
ágyba fekszik.
v M N V U C.V.VTFK
T.R.
ENTER
Á R U H Á Z

A szakácskönyvről
a Közéleti Kávéházban

TÉLI VÁSÁR

SEVER

Üres a játszótér és a focipálya
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A vádlottakat hallgatták meg a per első napján

Nem dőlt el, mérges volt-e a paprika

A mérgezettpaprika-ügy első tárgyalási napján ártatlannak vallotta magát a Szegedi
Paprika Zrt. vezérigazgatója, Bartos András, aki korábban lapunknak nyilatkozva
sem ismerte el a paprika szennyezettségét.
Mint emlékezetes, 2004-ben több hazai cég
paprikájában találtak határérték feletti
mérgező anyagot, ezért egy időre az összes
árut begyűjtötték az üzletek polcairól. Büntetőper azonban csak a szegediek ellen
indult.
Az összes vádpontban ártatlannak vallotta
magát a paprikaper elsőrendű vádlottja, Bartos András, a Szegedi Paprika Zrt. vezérigazgatója. A Szegedi Városi Bíróságon tegnap
kezdődött el az a per, amely a májat súlyosan
károsító penészgombával fertőzött paprika
őrlemények forgalomba hozatalával kapcsolatban indult.
A vádiratot Garamvölgyi Balázs ügyész ismertette: eszerint Bartos András vezérigazgató, H. Tibor, a cég fűszerpaprika-üzletágának vezetője, valamint B. Klára gyártásvezető
folytatólagosan elkövetett, ártalmas közfogyasztási cikkel való visszaélés bűntettét és
folytatólagosan elkövetett fogyasztó megtévesztésének vétségét követte el.
A vádirat szerint az osztrák Kotányi GmbH

képviselője 2004 májusában értesítette a szegedi részvénytársaságot, hogy a cég által szállított fűszerpaprika őrlemény aflatoxin-tartalma meghaladja a határértéket. A szegediek a 20 ezer kilós szállítmányt visszáruként
átvették. Az első- és másodrendű vádlott
döntése alapján, a harmadrendű vádlott segítségével a szennyezett árut forgalomba hozatali szándékkal újra felhasználták. Részben belföldi csemegeőrleményt készítettek
belőle, részben 50 százalékos keveréssel a
Kotányi számára hígított fűszerpaprika őrleményként visszaküldték. A belföldi csemegeőrleményből a cég több mint 3 ezer 700 kilogrammot értékesített is.
Az ügyész kifejtette: az aflatoxin igen erős
rákkeltő anyag, így nincs olyan küszöbérték,
amely alatt ne lenne káros az emberre. Az
Európai Bizottság megszabott egy határértéket, azt be kell tartani, és a mérgezett paprika
sem önállóan, sem keverékben nem hozható
forgalomba.
Először a vezérigazgatót hallgatta meg a bíróság, aki mintegy két órán keresztül védekezett és kijelentette, hogy a vád megalapozatlan. A vádiratban szereplő Kotányi-tétellel
kapcsolatban azt fejtegette, hogy az osztrák
cég rendszeresen kifogást emelt árujukkal
kapcsolatban, mivel árengedményt akart ki-

csikarni. Az őrlemény itthoni vizsgálata határérték alatti aflatoxint mutatott ki a paprikájukban, ezért újra forgalomba hozták. A
vádirat szerint a vizsgálatot végző laboratórium hibahatárt is közölt: eszerint plusz-mínusz 25 százalékos eltéréssel számolva határérték feletti is lehetett a szennyezettség
mértéke. A vezérigazgató úgy védekezett,
hogy az aflatoxinnal kapcsolatos mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok gyakran egymásnak ellentmondó eredménnyel zárulnak.
F.K.

A SPANYOL PAPRIKA IS SZEGEDI?
UH

A második vádpontban a z ügyész kifejtette: spanyol importot tartalmazó fűszerpaprika őrleményeket oly módon hozott forgalomba a szegedi
c é g hogy az áru származási helyét nem jelölte
m e g A Szegedi Paprika felirat alkalmas a fogyasztó megtévesztésére. Bartos András a z t
mondta, hogy a z elnevezés nem élvez eredetvédettséget. A Szegedi Paprika több mint tíz éve egy
színes ábrás védjegy, s nem az alapanyag származási helyét jelöli, hanem a cég elődjének nevét. Az uniós csatlakozás óta pedig a spanyol
paprika már nem import, hiszen közösségen belüli áru.

VILÁGMÁRKÁK EGY HELYEN
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KÖRKÉP
ALGYŐ. A faluház idén is
megrendezi hagyományos
farsangi vetélkedőjét civil
szervezetek, közösségek,
családok rézére február 24-én,
szombaton 16 órától a faluház
színháztermében. Játékos kedvű,
vállalkozó szellemű, 6-8 fős
csapatok jelentkezését várják a
faluházban február 17-éig! Jó
mulatság, értékes nyeremények!
DESZK. A deszki Maros Ponty
Horgászegyesület megkezdte az
idei horgászengedélyek kiadását.
Ügyintézés a faluházban
csütörtökönként 16-18 óráig és
szombatonként 9 - 1 2 óráig.
- A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
névadójának emlékére másodszor
rendezi meg a Móra Ferenc
versmondó találkozót. Idén 9
meghívott község (Tiszasziget,
Dóc, Szatymaz, Szeged,
Domaszék, Makó, Kiszombor,
Kübekháza, Klárafalva)
gyermekeinek részvételével A
legügyesebb versmondó
könyvjutalomban részesül, a
többieket meglepetés várja.
DOMASZÉK. A település
képviselő-testülete nem ma,
hanem egy későbbi időpontban
tartja ülését.
FORRÁSKÚT. Ma este 6 órától
tűzzománc szakkörbe várják az
alkotó kedvűeket a művelődési
házba.
- A z o k a forráskúti lakosok, akik
a szennyvízberuházás érdekében
csatlakozni szeretnének a
Víziközmű-társulathoz valamint
lakás-takarékpénztári szerződést
kötnének, ezt február 9-én
pénteken 13-19 óráig, 10-én,
szombaton 8 - 1 9 óráig, 11 -én
vasárnap 8 - 1 5 óráig tehetik meg
a forráskúti művelődési házban.
KISTELEK. Férfi egészségnapot
szerveznek a rendezvényházban
szombaton délelőtt 10 órától.
Program: állapotfelmérés,
vérnyomásmérés, a
Vöröskereszt és az ÁNTSZ
előadása.
MÓRAHALOM. A mórahalmi
születésű Tóth Menyhért
festő-poétáról készít
dokumentumfilmet a MóraNct
Televizió. A forgatócsoport
ellátogatott Miskére, ahol a festő
élete nagy részét töltötte, valamint
a kecskeméti Ciha palota
képtárba, ahol az állandó kiállítási
anyagban tekinthetőek meg a
festő alkotásai. A mórahalmi
városi könyvtár névadójáról
készült filmet a közeljövőben
tekinthetik meg a nézők.
ÓPUSZTASZER. A HEFOP
pályázatán az ópusztaszeri
általános iskola 18 millió forintot
nyert a kompetencia alapú oktatás
bevezetésére. Jelenleg a nagy
értékű eszközök (számítógépek,
projektorok, interaktív táblák)
üzembe helyezése folyik. A
rendszer új perspektívákat nyit a
pedagógusok számára a digitális
tananyagok és eszközök tanórai
alkalmazásában. A gyerekek és
szüleik nagy örömmel és
érdeklődéssel fogadták a
beruházást.
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Megújuló energiát hasznosító autóbusz szállítja majd az utasokat a 20-as vonalán

A jövő járművét tesztelik
Megújuló energiát hasznosító
autóbuszt tesztelnek Szegeden.
Az utasok néhány nap múlva
(elszállhatnak a 20-as vonalán a
tűzpiros svéd járműre. A bioetanolos autóbusz csak öt százalékkal drágább, mint dízeles
testvére, de a környezetet nem
szennyezi.
Néhány nap múlva környezetkímélő bioetanol üzemű, tűzpiros
autóbusz szállítja majd az utasokat Szegeden a Honvéd tértől Petőfitelepig, a 20-as vonalon. A
Tisza Volán Zrt. a svéd rendszámú, stockholmi közlekedési vállalat tulajdonában lévő megújuló
energiát használó tesztbuszt akkor tudja forgalomba állítani, ha
megkapja az engedélyt a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumból. A jármű egyelőre a Bakay
Nándor utcai telephelyen vár a
bevetésre. A buszt építő Scania
cég már háromezer liter bioetanollal feltöltött konténer benzinkutat is telepített Szegedre.
Molnár József, a Tisza Volán
Zrt. műszaki, fejlesztési és járműfenntartási
igazgatója elmondta, az említett üzemanyag
mennyiség körülbelül három
hétre lesz elegendő.
- Egyelőre csak svéd mérésekre
tudunk hagyatkozni, melyek

Ml A BIOETANOL?
jg|

A buszba bioetanolt kell tankolni
szerint 30-35 százalékkal nagyobb a bioetanolos motorok fogyasztása. Ez természetesen önmagában nem azt jelenti, hogy
nem lesz gazdaságos az ilyen au-

VEGES OLAJKESZLETEK
A hagyományos tüzelő- és üzemanyagkészlet véges. A becslések szerint a
készletek 50-150 év múlva egyszerűen elfogynak. Az Európai Unióban élelmiszer-túltermelés van, melyet a parlagon hagyási támogatással próbálnak megoldani. Ezeken a földeken azonban bioetanol előállítására alkalmas növényeket lehet termeszteni. Az EU ezt a hasznosítást is támogatja.

Fotó: Karnok Csaba

tóbuszok üzemeltetése - jelentette ki az igazgató. A tesztelés
során derül ki, hogy ténylegesen
mennyi lesz a fogyasztása.
Molnár József ügy gondolja, ha
a szegedi közlekedésben a teszt
során beválnak a bioetanolos autóbuszok, akkor egy-két éven belül lehetséges az első ilyen jármű
megvásárlása. Az igazgató szerint ez attól is függ, hogy nagy
mennyiségben be lehet-e majd
szerezni bioetanolt.
- Egy svéd bioetanolt előállító
cég öt regionális üzemet szeretne

építeni hazánkban. Tudtommal
a tárgyalások előrehaladottak magyarázta az igazgató. A Tisza
Volán Zrt. 416 autóbusza összesen nyolcmillió liter gázolajat és
1,4 millió köbméter gázt használ
fel egy évben. Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy ennyi bioetanolra lenne szüksége, hiszen
a járműparkot a várossal kötött
szerződés alapján folyamatosan
kell fiatalítani. A megállapodás
szerint az összes busz átlagéletkora 2015-ig nem haladhatja
meg a 12 évet. Ezért is fontos a

A bioetanolt növényi anyagokból
állítják elő. A nyersanyag lehet búza, kukorica, kukoricaszár, csutka
vagy krumplihéj is. Lehetőség nyílik a biohulladék hasznosítására
is. Az átalakítási metódust már
régóta ismerik, de ebből motorok
hajtására nagyobb mennyiségeket
csak a II. világháború előtt és alatt
használtak. Ezután az olcsó motorbenzin hamar kiszorította az
üzemanyag-ellátásból. Csak az
olajválság évei, majd a környezet
ólomterhelésének csökkentésére
irányuló rendszabályok terelték rá
ismét a figyelmet. Elégetése során
csak minimális szén-dioxid és
szén-monoxid kerül a levegőbe.

cégnek megtalálni a jövő autóbuszát.
Dobos Tamástól, a Tisza Volán
Zrt. fejlesztési és járműfenntartási szakmai vezetőjétől megtudtuk: a forgalomban lévő Euró
4-es szóló dízel autóbusz ára 50
millió forint. Ennél körülbelül öt
százalékkal kerül többe a bioetanolos autóbusz.
- Az árkülönbség nem számottevő, mert csak az üzemanyag-ellátó rendszer kialakításában térnek el a bioetanolos és a
dízeles autóbuszok - mondta a
szakértő. Megjegyezte: egyelőre
az is probléma, hogy a bioetanolnak nincs kialakult ára. Ha ez az
üzemanyag jövedéki adómentességet élvezne, akkor 30 százalékkal olcsóbb lenne, mint a gázolaj.
Egyelőre azonban a bioetanol
magyarországi szabványosítása
még folyamatban van.
CS. GÁT LÁSZLÓ

Borbála holnaptól várja
vendégeit Algyőn

A hosszú élet titka a jó étel

Tan-, élmény- és gyermekmedence, szaunák, később gyógyászati részleg és kinti medencék holnaptól használhatják az algyőiek a Borbála
fürdőt. A polgármester a szegedi iskolákra is
számít.

A szegedi Kasza Andrásné (képünkön) tegnap ünnepelte századik
születésnapját. Szerinte a hosszú élet titka a finom szalonna. Két
lánya, unokája, dédunokái köszöntötték.

Nem kell már Szegedre utazniuk az algyőieknek,
ha úsznának pár hosszt, szaunáznának egyet, vagy
élménymedencében dögönyöztetnék a hátukat.
Ugyan hivatalosan csak pénteken nyit, mi már
körbejártuk a település vadonatúj büszkeségét, a
Borbála fürdőt. Kalauzunk a fürdő vezetője, Zsura
Zoltán volt.
Az előtérben a fekete-fehér, a medencéknél a
kék-fehér csempe dominál. Az épületen rengeteg az
ablak, így - különösen délután - egyszerre fürödhetnek vízben és napfényben a látogatók. A tanmedence hússzor tízméteres, úszásra és kisebb versenyek lebonyolítására szánják. Vele egy légtérben a
különleges alakű, 16 élményelemmel felszerelt
medence a kényelmesebbek terepe, vize 36-37 fokos. Innen csak néhány lépés a bárpult, de közel a
gyermekmedence is - alján vidám csikóhal narancsszínű mozaikból. Ebből a teremből nyílik a
wellnessrészleg infra- és finn szaunával, hideg vizes medencével, nyugágyakkal - a hangszóróból
halk zene szól. A galéria a szárazföldi pihenés színtere.
A női öltöző domináns színe a citrom és a na-

PUSZTAMÉRGES.
Vegyeskereskedés és ruha, vegyi
áru, valamint aprócikkek széles
kínálata várja a z é r d e k l ő d ő k e t

ma délután 2 és 4 óra között a
művelődési házban.

SÁNDORFALVA. A Pallavieini
Sándor Általános Iskola
gyógyúszás iránt érdeklődőknek
szakorvosi vizsgálatot tart m a ^
reggel 8 órától. A rendelésre az
iskola busszal szállítja tanulóit.
SZATYMAZ. Ma az óvodát két
nagycsoportos kisgyermek,
Prágai Bíborka és Meszlényi
Zoltán képviseli a Móra Ferenc
területi versmondó versenyen.
Holnap két budapesti
előadóművész érkezik az oviba.
Vidám, mulatságos
bűvésztrükkökkel kápráztatják
el az intézmény apraját-nagyját.
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Szauna után jólesik megmártózni a hideg vízben

Százéves a szegedi
Kasza Andrásné

rancs, a férfiak sötétkék öltözőt kaptak. Lesz helye
a masszázsnak és a kozmetikának is. Borbála egyszerre 147 fürdőzőt, vagyis naponta körülbelül
300-400 vendéget tud fogadni.
- Nem rivalizálni szeretnénk Szegeddel és Hódmezővásárhellyel, hanem kiegészíteni a kínálatot fogalmazott Piri József. A polgármester elmondta:
mivel a termálvíz adott, a Tisza pedig már régóta
nem alkalmas úszásra, a település nagyon vágyott
fürdőre. A Borbálát nemcsak maguknak építették,
Szegedről és a környező településekről is várják a
vendégeket, elsősorban az iskolákat.
A fürdő építésében a Mol Nyrt. segített Algyőnek. A vállalattól meddő ipari kutat kaptak, melyet
termálkúttá alakítottak. Az 1450-1550 méter
mélyről nyert vizet nemcsak fürdőzésre használják, ezzel is fűtik az épületet.
- Borbála a bányászok védőszentje. A névválasztás elegáns .és méltó kifejezője Algyő és a Mol jó
kapcsolatának - indokolt a polgármester.
G. ZS.

- Egész életemben
szorgalmasan dolgoztam.
Szeretetteljes szigorban neveltem fel a lányaim a t - emlékezik
vissza Kasza Andrásné,
aki
1907.
február 7-én született Makón. Édesanyját korán elvesztette, el kellett
tartania
magát,
gazdag családoknál
végzett
háztartási
munkát.
Huszonhét évesen talált rá
a szerelem.

- Ötvenegy évig éltünk boldog házasA kivitelező cég a szegedi Ferroép Rt., a fürdőt Gyevitur ságban a férjemmel,
Kft. üzemelteti. A beruházás 750 millió forintba került, az én főállású anya volönkormányzat ezt saját erőből és hitelből finanszírozta. tam. Szőregen, egy
A fürdő bővítését azonban - gyógyászati részleg, kinti takaros kis családi
házban laktunk, somedencék - pályázatokból szeretnék fedezni.
kat dolgoztunk a
kertben, a friss levegőn - meséli Rózsika
néni.
Kasza A n d r á s n é
most
Szegeden
együtt lakik kisebbik lányával. Az
idősebbik
lány
ugyanabba a házba,
egy emelettel föléjük költözött, hogy
minél közelebb legyenek egymáshoz a családtagok. - Nagyon sok időt tölt ü n k é d e s a n y á m m a l , mi gondozzuk, és mi főzünk rá. Szereti a finom ételeket. N e m diétázik, kedvence a szalonna.
Azt m o n d j a , ez hosszú életének titka - m o n d j a Kasza Rozália, Rózsika néni fiatalabbik
lánya. - M i n d e n n a p elolvasFotó: Karnok Csaba suk az újságot, m e g v i t a t j u k az
BŐVÍTIK A FÜRDŐT

Fotó: Schmidt Andrea
aktuális eseményeket, a politikai helyzetet. Régen sokat
jártunk k i r á n d u l n i és szinházba, m a m á r szívesebben maradunk itthon,
A százesztendős szegedi polgárt Solymos László alpolgármester virágcsokorral és ajándékcsomaggal köszöntötte tegnap.
BOBKÓANNA

•
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Már hónapok óta
kígyózik a sor
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A mórások több szegedi intézményben tanulnak tovább

Nem ért véget a sorbaállás a Dégáz Szent István téri ügyfélszolgálata előtt. Bosszús ügyfelek várakoznak - nem lehet elérni
telefonon a gázszolgáltatót.
- Telefonon hetek óta n e m tudom elérni a Dégázt. Jönnék
személyesen, de egy hete figyelem az ügyfélszolgálat előtt
kígyózó sort. Szédülős vagyok,
n e m ácsoroghatok órákig, eddig n e m m e r t e m beállni - magyarázta a tápéi Laczi Szilveszterné,
aki gázórát íratna
át az ártámogatáshoz. Lemérte: az államkincstárnál 12
perc alatt hozzájutott a szükséges adatokhoz, a gázosoknál
másfél óra alatt az ajtóig sem
ért. Szabóné Erzsébet egyetlen
csekket kért, hogy fizethessen, de őt is a sor végére utasította az ajtóban álló biztonsági őr. Négy gyermeke mellett
Eva sem órákig telefonálni,
sem sorban állni n e m bír, feladta, i m m á r többedszer.
A legmesszebbről talán a
baksi Sági Ferencné érkezett.
A nyugdíjas
asszony
azt
m o n d t a , megéri az egyórás buszozás, a h á r o m ó r á s utcai
szobrozás és a buszút haza.
Mérőállást telefonon n e m tud
bediktálni, mert n e m veszi fel
senki, ezért elhozta, hogy csak
annyit fizessen, a m e n n y i t fogyaszt. Bent, úgy tudja, csak
négy ügyintéző dolgozik, egy
óra alatt h a r m i n c embert szol-

A

Megszűnik a „cigány iskola"
a Kolozsvári téren

AZ EVES GAZMENNYÍSEG SZÁMIT
|H

Az Égáz-Dégáz tájékoztatása szerint rövid időn belül időszakos
munkavállalókkal bővítik az ügyfélszolgálatok kapacitását. Eddig
162 ezer megyei gázfogyasztó közül 66 ezer 500-an kaptak ártámogatást. ezt a cég a februári
számlákba építi be. A visszamenőleges kompenzációt március végétől veszik figyelembe. A mérőállás havi közlése helyett - a magas
részszámlák elkerülése érdekében - javasolják a beállított éves
mennyiséget alacsonyabbra vetetni.

gálnak ki. Mérgelődött, miért
n i n c s e n e k többen, vagy miért
n e m n y i t n a k ablakot a Pulz
utcai céges központban. A szegedi Szűcs László rosszabbul
járt; a telefonnal ő sem boldogult, sorba állni az egészsége
n e m engedi. Nála a Mérey utcában júliusban járt utoljára
gázóra-leolvasó. Hiába írja fel
saját maga havonta az állást,
képtelen bejelenteni, így a tavalyi hideg tél fogyasztása
alapján becsült számlát kapott: több m i n t 6 ezer forinttal fizet többet, m i n t kellene.
Zoboki
Istvánné
a kézhez
kapott számla miatt reklamálna. Könnyekkel
küszködve
TAVHO - TAMOGATVA
mesélte, hogy 60 ezres nyugdíA 27 ezer 200 szegedi távfűtéses
jából képtelen 36 ezres gázlakásban élők közül 6900-an kérszámlát kifizetni. Járna neki a
tek távhőtámogatást az első körtámogatás, de n e m igazodik el
ben, január elején. Majdnem
a számlán. Elkeseredettségémindnyájan, 6700-an kapták meg ben m á r azt sem bánná, ha kia kedvezményt a januári számlákapcsolnák nála a gázt. A köjukban. A napokban már jóval
rülötte állók testületileg vitöbb, összesen 12 ezer 800 ügyfegasztalták, hogy kikapcsoltatlének küld támogatott összegű
ni a világért se engedje, mert
számlát a hőszolgáltató. Eddig visszakapcsoltatni plusz 20
5200-an kapták meg a legnagyobb ezerbe kerül. Helyette elsoroltámogatást. Az utolsó, március
ták az asszonynak a lehetősé31-i határidőig a cég 20-22 ezer
geit: kérdezze meg, m i t számtámogatott fogyasztó regisztráláláztak, és hogy rajta van-e m á r
sára számít. Básthy Gábor ügyve- a támogatás. Figyelmeztették,
zető megerősítette: aki megkapta
hogy részletfizetést kérhet, és
az államkincstár támogatásról
hogy ha végképp n e m boldoszóló határozatát, de még a magagul, n e m szégyen az önkorsabb összeggel számlázták neki a
m á n y z a t szociális irodáján lafogyasztást, személyesen a cég kásfenntartási támogatást kérügyfélszolgálatán kérheti a támoni.
gatás beszámítását.

D.T.

A diákok nyolcvan százaléka roma a szegedi Kolozsvári téri iskolában
Folytatás az 1. oldalról

- Tiltják a szegregációt, a kisebbséghez és a többséghez tartozók
elkülönítését a magyar és az uniós törvények is. De nem csak
ezért tartom jogosnak és fogadom el a Móra-iskolába járó gyerekek szüleinek kérését. A többség érdeke is, hogy már gyerekként megtanuljon együtt élni a
kisebbséggel - indokol Szeged
polgármestere. Botka László azt
javasolja majd a közgyűlés áprilisi ülésén, hogy zárják be a Kolozsvári téri iskolát. Az ottani,
közel 140 diák szeptembertől
másik önkormányzati iskolában
folytathatja tanulmányait. N e m
egy-egy osztály kerülne új iskolába, hanem - a gyerekek lakóhelye és érdekei szerint - a volt
mórások kettesévei-négyesével
folytathatják tanulmányaikat új
közösségekben.

- A szegedi cigány gyerekek háromnegyede jelenleg is a város különböző iskoláiban tanul. Az integrált oktatásban részt vevő romáknak nagyobb az esélyük, hogy
bejussanak középiskolába, s azt be
is fejezzék, illetve szakmát szerezzenek - szaporítja az érveket az
oktatási szakértő Hajdú Géza. A
Bartók Béla Művelődési Központ
igazgatóhelyettese, az egykori dorozsmai cigány klub vezetője szerint a romák többsége ugyanúgy
egyetért a kezdeményezéssel,
mint a Cigány Oktatási Egyesület.
Úgy véli: az oktatási integráció kiteljesítésével nagy lépést tenne
Szeged az itt élő 4-5 százaléknyi
roma társadalmi integrációja felé.

Fotó: Schmidt Andrea

meg. Ezentúl a kisebbséghez tartozó gyerekek integrált oktatását
ösztönzi az állam kiemelt normatívával. Az ilyen pedagógiai
programot megvalósító iskola
gyermekenként 61 ezer forint
többletre számíthat. így a volt
mórás gyerekeket befogadó szegedi iskolák összesen 18-20 millió forintot költhetnek a romák
integrációjára - egyetlen tanév-

*

Szeged iskolái közül a Móra
igényelte, s eddig meg is kapta a
kiemelt állami normatívát. A
többletből különböző felzárkóztató programokat valósítottak

Az ördög a részletekben lakozik - reagált a roma tanulók integrációjának tervére Farkasné Pocsai Blanka fideszes önkormányzati képviselő. Az oktatási bizottság tagját egyébként meglepte az is, hogy van ilyen terv, az is, hogy a szülők kezdeményezték, de leginkább az, hogy megszűnik a Móra. - Ez azért lenne
baj, mert ezen a speciális területen ott halmozódtak föl oktatási-pedagógiai ismeretek, jártasságot és tapasztalatot szereztek a pedagógusok, élükön az
igazgatónővel, akinek szaktudással és szívvel-lélekkel végzett munkáját jól ismerem. Mindent kihoztak magukból és a gyerekekből, amit csak lehet, és nem
vagyok biztos benne, hogy ugyanezt el lehet érni ilyen tapasztalatokkal nem
rendelkező más iskolákban. Amelyekbe átvennék a pedagógusokat? Ezt kétlem
- foglalta össze véleményét a képviselő.

HÍREK

Két festőt feketén foglalkoztattak

Két munkaügyi felügyelő
ellenőrizte tegnap a Kálvária sugárúton az egyetem
gazdaságtudományi karának megújuló épületét. A
nevüket és arcukat további
eredményes munkájuk érdekében nem mutathatjuk, de a nyomukba eredtünk. Az emeleti ablakból
észrevehették őket a munkások, és valószínűleg le is
adták a drótot, mert egy piros pulóveres festő futva
tűnt fel az ajtóban.
Úgy látszott, kereket
akar oldani, de a hatóság
embere útját állta. Sőt. Mivel sürgős dolgára kéredzkedett, még a vécére is elkísérte. A másik felügyelő
ezalatt emeletről emeletre
járt, kikérdezte a klímás,
burkoló-, szerelőbrigádokat. Mind a húszan nyugodtan válaszoltak, igazolták magukat, megmondták, melyik cégnek dolgoznak. Az épület legfelső

szintjén akadt munkaügyi
felügyelőnk a többi festőre.
Ők öten azt mondták,
egyéni vállalkozók, illetve
hogy alkalmi munkavállalói könyvvel dolgoznak. A
felügyelő megnézte az iratokat, rendben voltak. Ezután a festőbrigádot levezényelte a fölszintre, személyi igazolványért.
Ekkor megcsörrent
a
munkaügyi felügyelő telefonja, kollégája hívhatta,
mert szedte a lábát lefelé a
lépcsőn, vissza a bejáratig.

Ott a munkatársa már két
festőre „vigyázott": a piros
pulóveresre és idősebb szaktársára. A generálkivitelező
cég képviselőjét hallottuk,
amint magyarázza: alvállal-

kozókat szerződtettek, a
festőket is az egyik ilyen cég
foglalkoztatja. Felhívta a cég
vezetőjét, de ő éppen nem
tartózkodott Szegeden, nem
tudott az építkezésre jönni.

SZIGORÚ BUNTETES
A feketén foglalkoztatott két szegedi festő munkáltatóját
ma kikérdezik a felügyelőségen, és ha más körülmény
nem merül fel, 30 napon belül határozatot hoz a munkaügyi felügyelőség. A büntetési tétel 30 ezertől 2 0 millió
forintig terjedhet.

A munkaügyi felügyelők igazoltatták a festőket

Ú.I.
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Munkaügyi ellenőröket követtünk egy szegedi építkezésre

Munkaügyi felügyelőket
követtünk tegnap egy szegedi építkezésre. Feketén
dolgozó festőket füleltek
le az egyetem gazdaságtudományi karának újjáépítés alatt álló, Kálvária
sugárúti épületében.

ben. A cél megvalósítását az önkormányzat új álláshelyek megteremtésével segíti úgy, hogy a
befogadó iskolákban - a polgármester javaslatára - a Móra képzett, romológiai szakos és a hátrányos helyzetű gyerekek fölzárkóztatásában
tapasztalatokat
szerzett pedagógusait alkalmazza.

Kezdődött az igazoltatás. Leértek az emeletiek,
bemutatták a szabályos
munkavállalói kiskönyvvel rendelkező festők a
személyijüket, azzal elmehettek. A két ellenőr ekkor a két „fülön csípett"
mester munkavállalói kiskönyvét nézte meg. Egy
betű n e m sok, annyi bejegyzést
sem
találtak.
Enélkül pedig el sem kezdhettek volna dolgozni.
Jegyzőkönyv készült, a két
feketén
foglalkoztatott

Fotó: Frank Yvette

férfit tanúként hallgatták
meg a hatóság emberei.
Először a jogaikról és köteleségeikről tájékoztatták
őket. Ezután a foglalkoztatásuk
körülményeiről
faggatták őket. Az ellenőrök felolvasták és aláíratták a jegyzőkönyvet, amibe azt is beírták, hogy a
munkaügyi
felügyelőségen a munkáltatójuk felel
a mulasztásért.
DOMBAI TÜNDE
KEMENYEBB
ELLENŐRZÉS
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség tavaly országszerte 45 ezer munkáltatót
ellenőrzött,
munkaügyi
szabálytalanságot 70,5
százalékuknál talált. Ez jó
eredmény, mert egy évvel
korábban még 88,2 százalék volt. Tavaly megduplázódott az ellenőrzések
száma, 12 ezer munkáltatónál 42 ezer feketemunkást találtak, míg tavalyelőtt „mindössze" 28 ezret. Az összes kiszabott
bírság 7,21 milliárd forint,
ebből ötmilliárd a munkaügyi, a többi a munkavédelmi büntetés.

NYERT AZ ÁLSZENT IS
Toepler Zoltán és Nicolaus
Myslicki Álszent című alkotása
nyerte a 38. Magyar
Filmszemlén a kisjáték- és
kísérleti film kategória díját a
szöveg és kép formabontó
használatáért, valamint egy
szakrális téma szokatlan,
újszerű feldolgozásáért. A 94
perces kísérleti film
dramaturgiai tanácsadója
lapunk munkatársa,
Podmaniczky Szilárd író volt.
TANÁCSKOZÁS
A FÜVÉSZKERTEKRŐL
Nemzetközi szervezetek és
egyezmények: a füvészkertek
lehetőségei és kötelezettségei
2010-ig címmel rendeznek
tanácskozást az MTA
SZAB-székházban. A pénteken
10 órakor kezdődő konferencián
a füvészkertek, a nemzeti parkok
és a szakminisztériumok
képviselői vesznek részt.
HOLTTEST A KURCÁBAN
Egy 68 éves férfi holttestére
bukkantak tegnap Szentesen a
Kurca belvárosi szakaszán, a
kórház közelében. Az idős
helybeli férfi holttestét tűzoltók
emelték ki a csatornából. Az
eddigi vizsgálatok alapján a
rendőrség nem talált
idegenkezűségre utaló nyomot.
A továbbiak közigazgatási eljárás
keretében vizsgálja a haláleset
körülményeit a Szentesi
Rendőrkapitányság.
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Horváth Péter rendezésében Hamlet-bemutató a kisszínházban

Az enyhe tél és a befalazás is veszélyezteti

A megfejthetetlen tragédia

Tömegesen pusztulnak
a denevérek Szegeden
Kipusztulás fenyegeti a szegedi
denevéreket. Az enyhe idő
fölébreszti őket téli álmukból,
kirepülnek, de mert nem találnak még szúnyogokat, egyéb
rovarokat, h a m a r elfogy az energiájuk és elpusztulnak. A panelépületek réseiben telelő denevérek számára azonban akár
életmentő is lehet a kirepülés:
megmentheti őket az élve befalazástól.

őket

A panelépületek réseiben telelő denevérek számára azonban akár életmentő is lehet a
korai ébredés. Ugyanis javában
zajlik a panelrekonstrukció, és
a telelő denevéreket a munkavégzők egyszerűen befalazzák.
Sok ezer korai és több száz kései denevér válhat a szigetelő
m u n k á k áldozatává. Szerencsére a „paneldenevérek" a munkákkal járó zajok és általános
háborgatás miatt még könynyebben fölébrednek, m i n t hagyományos épületekben telelő
társaik, s van rá esély, hogy sikerül másik, zavartalan telelőhelyet találniuk - teszi hozzá a
szakember.

Több helyen is láttak levegőben
csapongó denevéreket Tarjánban
a minap - mintha csak nyár lenne.
- A panelházak repedéseibe telelni húzódott repülő emlősök az
épületből szivárgó hő és az enyhe
Paulovics Péter egyébként a patél együttes hatása következté- nelrekonstrukciók, illetve a deben fölébrednek téli álmukból, és nevérek telelési idejének beinki is repülnek - magyarázza Pau- dulta óta óriási munkával igyeklovics Péter, a Csemete Termé- szik minél több repülő emlőst
szetvédelmi Egyesület társelnö- megmenteni.
Tevékenységét
ke, denevérekkel is foglalkozó mind többen ismerik, és sokan
szakember. „Normális" időjárá- keresik meg fölébredt-fölébreszsú, igazi teleken ez nem fordul tett, sokszor sérült denevérrel.
elő, hisz akkor a külvilág hőmér- Ilyenkor mindig segít is.
séklete ellensúlyozza a belülről
F.CS.
áramló meleget - most azonban
ez nem történik meg. A magas
NINCS ÁLTALANOS RECEPT
hőmérséklet még akkor is gyorMiután minden „denevéreset"
san fogyasztja a denevérek eneregyedi, nincs általános recept a
giáját, ha nem hagyják el telelődenevérmentésre - mondja Paulohelyüket - ha pedig kirepülnek,
vics Péter. Hozzáteszi: legjobb a
Pataki Ferenc (Claudius), Galkó Bence (Osrick), Borovics Tamás [Hamlet) és Fekete Gizi (Gertrúd)
Fotó: Karnok Csaba az számukra nagyon könnyen
Szegedi Vadasparkhoz juttatni az
végzetes lehet. Gyorsan felélik
állatkát, minél gyorsabban - s ott
fölhalmozott
zsírtartalékaikat,
Horváth Péter rendezésében, Borovics Ta- nyos, hanem nagyon is korszerűnek számíés
mert
rovarokat
ilyenkor
még
már tudják, mi a teendő, illetve
más címszercplésévcl ma este m u t a t j á k be a tott. Úgy gondolom, minden színháznak köMAGYAR SZÍNPADOKON
azonnal hozzá továbbítják a rendszegcdi kisszínházban a tragédiák tragé- telessége a saját korának megfelelő produkci- i | | Az 1602 körül született Hamletet német színját- nem találnak, és anyagcseréjük
rendkívül gyors, rövidesen éhen
kívül hasznos, szúnyogpusztító áldiáját, Shakespeare Hamletjét.
ót csinálni. Mi csak a saját korunkról tudunk
szók hozták el Magyarországra: 1774-ben Polatokat.
valami érvényeset elmondani. A zseniális
zsonyban adták elő először. Kazinczy Ferenc ezt pusztulnak.
Laurence Olivier annak idején rettentően
Az a hír járja, meghökkentően eredeti Hama német fordítást ültette át magyarra, és
modern volt, de azóta eltelt majd hatvan év,
lettel találkozhat a közönség a kisszínház1794-ben Kolozsvárott mutatták be először a traban. Már a címszerepet alakító Borovics Ta- és lehet, hogy ma már kissé porosnak, avíttgédiát magyarul Kótsi Patkó János címszereplémás sem tűnt szokványos választásnak, és az nak hatna. így mi sem játszhatunk már
sével. Néhány évtizeden belül szinte az összes
sem, hogy operaénekesek játszanak az egér- olyan stílusban, mint ő.
hazai színtársulat műsorára tűzte a darabot, amit
fogó-jelenetben.
Fekete Gizi szerint azért izgalmas Gert1867 óta többnyire Arany János klasszikus fordí- Gertrúd királyné a színésznők szerepál- rúd szerepe, mert csodálatos dolog egyszertásában játszanak. A nevezetes magyar Hamletek
mai közé tartozik, én is sok évet vártam arra, re eljátszani a szerelmet, a hatalmat és az
között emlegetik Ódry Árpádot, Somlay Arthurt,
••hogy eljátszhassam. Arra is régóta vágytam, anyaságot. - Anyának lenni szívkérdés.
Ungváry Lászlót, Major Tamást, Básti Lajost, Gáhogy egy Shakespeare-tragédiában komoly,
Szerelmesnek lenni is az, de egészen másbor Miklóst - és a most Szegeden Poloniust alanagy szerepet kapjak, ezért most nagyon bol- ként. Ha a kettő ütközik, mert véletlenül
kító Székhelyi Józsefet. Jelenleg a Bárka Színházdog vagyok. Úgy érzem, jókor talált meg ez a nem a gyermeke apjába szerelmes az emban Balázs Zoltán címszereplésével, a Madáchfeladat - mondja a Hamlet anyját alakító Fe- ber, az hatalmas konfliktus. A legfontosabb
ban pedig Viczián Ottóval adják a darabot.
kete Gizi. A szegedi társulat vezető színész- dolgokról beszél Shakespeare, az élet és a
nője sajnálja, hogy kevés Shakespeare-darab- halál, a lét és n e m lét kérdéséről. A Hamlet ötvenes-hatvanas színészek szokták játszani.
bal találkozhatott pályája során. - Hála is- az a darab, amit n e m lehet teljesen megfej- Péter megnyugtatott: Shakespeare nem hatátennek, Horváth Péter nem egy szokványos teni, ezért nem is lehet sohasem tökélete- rozta meg pontosan a figura korát, csak anyelőadást rendezett. Amikor az utcán megkér- sen eljátszani. Mindig marad benne valami nyit tudunk róla, hogy Hamlet apjának az
dezték tőlem, hagyományos előadás lesz-e, titok.
öccse. Az persze érdekes, amikor a velem
azt feleltem: szerintem csak akkor lenne haAlighanem a magyar színháztörténet legfi- azonos korú és két méter magas Borovics Tagyományosnak nevezhető, ha úgy játsza- atalabb Claudiusa lesz Pataki Ferenc, aki 29 mást fiamnak szólítom. Azon viszont manánk, ahogyan Shakespeare korában. Ahhoz évesen kapta meg a szerepet. - Amikor Hor- napság már nem lepődnek meg, ha más korképest a hatvanas években Gábor Miklós le- váth Péter felkért, örültem, mert remek fel- osztályhoz tartozók között jön létre kapcsogendás Hamlet-alakítása sem volt hagyomá- adat, de meg is döbbentem, mert Claudiust lat, így abban nincs is semmi furcsa, hogy Fekete Gizi - akit nagyon szeretek és nagyszerű
színésznőnek tartok - a színpadi partnerem.
A rendezőnk azt kérte: mindenki nézzen magába, és próbáljon a darab kapcsán választ találni a személyiségét érintő mélyebb és minA tragédiából több filmváltozat is készült, a némafilm első sztárja, a fiús alkatú színésznő, Asta Niel
dig aktuális kérdésekre. Kortalan a produkció
sen főszereplésével 1920-ban forgattak Hamlet A legemlékezetesebbek egyike az 1948-as verzió Lais, laptop éppúgy szerepel benne, mint kard urence Olivier rendezésében és címszereplésével, akit sokan színpadon is minden idők legjobb Hammeséli Pataki Ferenc, aki a színművészetin
letjének tartottak. Gregorij Kozincev 1964-es filmjének főszereplőjeként Innokentyij Szmoktunovszkij
több Shakespeare-szereppel is találkozott, de
aratott világsikert. Franco Zeffirelli 1990-es színes, szélesvásznú filmjében Mel Gibson alakította a
amióta diplomázott csak a Szentivánéji álom
dán királyfit. Az 1996-os nevezetes filmváltozatot rendezőként és címszereplőként is Kenneth BraDemetriusát játszotta Szegeden.
A rendkívül hasznos, szúnyogpusztító denevéreket a kihalás fenagh jegyezte. 2000-ben Campbell Scott is saját főszereplésével rendezett Hamlet-filmet.

KIRÁLYFIK A MOZIVÁSZNON

nyegeti

H.ZS.
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Fotó: DM/DV

Várjuk lakodalmas rockot, mulatós, illetve népzenét
játszó zenekarok jelentkezését!
n a g y a r a r s z á g és a D é l v i l á g n a p i l a p o k b a n
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Elődöntők:

1 8 . 0 0 Szeged, Ifjúsági Ház

18.00 Hmv.-hely, Petőfi Sándor Mtív. Központ
YP18.00 Szentes, Tóth József Színházterem
18.00 Makó, Hagymaház
Töltse ki a jelentkezési szelvényt, majd juttassa el címünkre!
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táncművész,
a Szombat Esti Láz televíziós műsor zsűritagja
a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója
zenetanár, zenész (Molnár Dixieland)
a Délmagyarország és a Délvilág napilapok
főszerkesztő-helyettese és az

Cím: Délmagyarország Kiadó 6753 Szeged, Pf. 153. A borítékra írja rá: Lakodalmas fesztivál
E-mail: marketing@delmagyar.hu. Jelentkezési határidő: 2007. február 23.

A részletes versenykiírást keresse a www.lakodalmas.delmagyar.hu oldalon. Információ: Pintér Melinda: 62/567-857

•

CSÜTÖRTÖK, 2007. FEBRUÁR 8.

M E G Y E I

7

T Ü K Ö R -

Nagy Istvánné semmiért sem válna meg a csodaszámba menő gyümölcsfától

Szüretelik a citromot Mindszenten
Csodaszámba megy az egyik mindszenti
otthonban nevelt citromfa, mely az utóbbi
hetekben hatvanöt termést hozott, de folyamatosan érnek rajta a gyümölcsök. Aki
eszi, issza, esküszik rá, hogy százszor különb a boltinál. Gazdája semmi pénzért
nem válna meg a fácskától.

Mindennap szedni kell a gyümölcsöt, hogy legyen hely az újaknak

Fotó: Tésik Attila

A mindszenti Nagyék házának nappaliját
jókora citromfa uralja. A látványt még impozánsabbá teszi, hogy most is több mint
félszáz citrom sárgállik rajta. A fácska nevelője, Nagy Istvánné nagyon büszke a termésre, aminek szüretje éppen a napokban
kezdődhetett meg. Már a rokonság is megkóstolhatta a mindszenti citromot, aminek az íze - esküsznek rá - sokkal jobb,
mint bármelyik boltié. A szomszédok és az
ismerősök is csodájára járnak a rendkívüli
termésnek.
- Legalább tizennégy éve megvan már ez a

mes íze volt, biztos ez is hozzájárult a
gyógyulásomhoz. Egyébként jellemzője,
hogy nagyon vékony a héja és aromás az
íze - mondta az asszony, aki már csak
azért sem érti a rendkívüli termést, mert
semmi különleges gondozást nem kapott a
fa, csak mindig jó, napos helyekre rakták.
Tavasszal a tornácra tették, így sok fény érte. Az előírtnak megfelelő mennyiségű műtrágyát kap, így ez sem okozhatja a dús termést.
Nagyné semmiért sem válna meg a citromfájától, hiszen érzelmi szálak is fűzik hozzá,
épp ilyen fácska volt édesapja kedvence, amit
nagy gonddal ápolgatott. Elhatározta: megpróbálkozik a naranestcrmesztéssel is, csak
egyelőre drágállja a szemzésre alkalmas növendékfák árát, de ki tudja: a citromszüret
után lesz még narancsszedés is Mindszenten.

fa, amit a fiamtól kaptam egy nőnap alkalmából, de gyümölcsöt igazán csak most hozott. Tavaly is volt már rajta néhány, igaz,
ezeknél nagyobb, de a mostani termés csodálatos. Még csak nem is hallottam róla, hogy
ilyen körülmények között hazánkban máshol ekkora hozammal teremne a citrom. Eddig hatvanöt érett gyümölcsöt számoltam
meg rajta, de ez a fajta folyamatosan terem,
így már várom is a következő virágokat - mutatta be a lakás díszét az asszony.
A virágzás tavasszal kezdődött, akkor az
egész házat kellemes citromillat töltötte
meg. A gazdasszony legkisebb, négy esztendős unokája nagyon szereti a kellemesen illatozó fácskát és a szép, sárga gyümölcsöket,
ezért, ha a nagyinál alszik, mindig azt kéri,
hogy az ágyként használt foteleket a citromfa
alá tolják.
- Amikor nemrég megfáztam, ebből a citromból facsartam a teába, és nagyon kelle-

I. SZ.

A szegvári Farkasék nyerték a Képkirakó fődíját

Örültek a tévének
és a házimozinak
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Kóti Zoltán terjesztési vezető adta át lapunk főnyereményét Farkas Z o l t á n n a k és c s a l á d j á n a k

A szegvári Farkas Zoltán és családja nyerte lapunk Képkirakó
nyereményjátékának fődíját. A
plazmatelevíziót és házimozit
tegnap adta át a családnak kiadónk terjesztési vezetője, Kóti
Zoltán. Előfizetőnk nagylánya
korábban a Szín5-ös tanulóknak meghirdetett akciónkban
kapott ajándékcsomagot.
A szegvári Farkas család legifjabb
tagja, a tízéves Zoli szemmel láthatóan örült tegnap délután,
amikor a Dr. Bartucz Lajos utcai
házukhoz hatalmas csomagokkal
megrakodva érkezett kiadónk
terjesztési vezetője, Kóti Zoltán
és a marketinges, Németh Ildikó.
Az előfizetőinknek januárban
meghirdetett Képkirakó elnevezésű nyereményjátékunk fődíját
nyerte el ugyanis Farkas Zoltán.
A felhívásra több mint négyezren
gyűjtögették a lapunkban megjelent képrészleteket, és azt is tudták, hogy decemberben Ákos
koncertjével kedveskedett lapunk
a hűséges olvasóknak. Közülük a
kétgyermekes szegvári családra

Fotó: Tésik Attila

mosolygott a szerencse. Farkas
Zoltánék vehettek át a 106 centiméter átmérőjű LG plazmatelevíziót és házimozit. Az eladóként
dolgozó feleségnek, Évának még
lapunk nagy népszerűségnek örvendő szakácskönyvével is meglepetést szerzett Németh Ildikó.
Azt mesélte Farkas Zoltánné,
hogy a családjuknak régi kapcsolata van a Délvilággal. A szentesi
gimnáziumba járó lányuk, Nikoletta korábban ajándékcsomagot
nyert, mert részt vett a Szín5-ös
tanulóknak meghirdetett játékunkban. A családfő gépi forgácsoló és esztergályos az egyik
szentesi kft.-nél, s mint mondta:
eddig ftemigen volt szerencséjük.
A lapunktól kapott nyereménynek persze örül, ráadásul a munkatársai hívták fel a figyelmét,
hogy ő a fődíjas, mert korábban
olvasták a nyertesek névsorát,
mint a családfő. Feleségének viszont a vásárlók gratuláltak a
boltban. A több mint 300 ezer forintot érő készülékeknek jó helyük lesz a nappaliban.
B . I.

Felolvasóestek
az Anna fürdőben
MUNKATÁRSUNKTÓL

Érvényes: 02.08-tól 0 2 . 1 4 - i g v o g y o készlet erejéig!
S z e g e d Mokkoshózi krt , Szobadkoi ú t . M a k ó Szegedi út, C s o n g r á d F5 u H ó d m e z ő v á s á r h e l y Hódtó ».. S z e n t e s Ipartelepi út
M V M - maximálisan vásárolható mennyiség A z akciós termék esetében előfordulhat, hogy a gondosan tervezett készlet eSenére már az első akciós
napon elfogy üzletünkből Kérjük megértését Nyomtatási hibákért, beleértve az árral kapcsolatos tévedéseket is, nem váSolunk felelősségei. Áraink
tartalmazzák az áfát és forintban értendák.

Lidi Magyarország
Kereskedelmi Bt. 1027 Budapest.
Tölgyfa u. 1-3. (székhety).
tel.: ( 1 ) 3 4 6 6 5 1 0

Ma este kilenc órától Hamvas Béla műveiből olvasnak fel a szegedi Anna fürdőben. Odorics Ferenc tanszékvezető egyetemi docenstől megtudtuk: a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalom Tanszéke, a Szépírók Társasága és az Anna fürdő
a költészet eredeti hagyományait követő, felelevenítő irodalmi
felolvasóesteket rendez csütörtökönként este 9 órától a termálmedencében. Az estek szerepelnek a hivatalos egyetemi kurzuskínálatban. A szorgalmi időszakban az egyik héten kortárs írók,
költők - többek között Borbély Szilárd, (ász Attila, Marno János,
Parti Nagy Lajos, Szijj Ferenc és Tolnai Ottó - olvasnak fel a műveikből, a másik héten pedig a magyar költészet klasszikusainak
verseiből tartanak felolvasásokat szegedi költők és a tanszék
munkatársainak részvételével.
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A gyűjtők esküsznek rá: a CD meg sem közelíti a hagyományos LP-k hangzását

Reneszánszukat élik a fekete lemezek
A gyűjtők egyetértenek abban: a zene a hagyományos fekete
lemezen szól a legszebben. Bár a könnyen recsegővé váló, sérülékeny vinvlleinczek fénykorának inár több mint másfél évtizede
vége, manapság reneszánszukat élik a hagyományos LP-albuniok. A
régi fekete korongok olykor hihetetlen áron cserélnek gazdát,
sokkal drágábban, mint a CD-k, amelyek kiszorították őket a
piacról.
Miközben évek óta arról hallani,
hogy az internetes letöltés, az
egyszerűvé vált otthoni lemezírás és az MP3-as lejátszók térnyerése miatt Válságban a zenei
CD-k piaca, újra egyre népszerűbbek a már-már elfeledett fekete lemezek. Sokan tévesen bakelitnek nevezik ezeket, holott a II.
világháború előtt kifejlesztett
mikrobarázdás lemezek csak
kezdetben készültek törékeny
bakelitból, később már polivinil-kloridból állították elő - ezért
pontosabb a vinyllemez elnevezés. Sok megszállott zenebarát,
lemezgyűjtő ma is esküszik rá: a
hagyományos lemezjátszó gyémánttűjének sercegése olyan különleges hangzást eredményez,
amit a CD nem tud produkálni.

Caruso-összes
- A túl steril hangzású CD-t
nem tudtam megszeretni, mert a
DRAGA REGI ALBUMOK
A ritkaságnak számító régi lemezek akár százszor is többe kerülhetnek. mint a drágának tartott
mai CD-albumok. A 2006-os év internetes kereskedőjévé választott
hazai árverőcég több mint hatezer
LP-albumot kínál. A Modern Jazz
sorozat 1962-ben kiadott első lemeze. amelyen a Qualiton jazz
együttes játszik, és Szirmai Márta
énekel, nyolcezer forintról indul.
Az Illés együttes 1990-es népstadionbeli koncertjéről készült dupla albumra 22 ezer forinttél lehet
licitálni. A Rolling Stones Bridges
to Babylon albuma 11 ezer, a Beatles 1966-os japán turnéjáról készült amerikai korong 16 ezer forintról indul, és a végső ár a csillagos égig kúszhat. Külföldről is
akadnak érdeklődők, nemrégiben
egy 1962-es első kiadású Elvis
Presley-albumert 45 ezer forintot
fizetett valaki. Nyugaton még magasabb árak is előfordulnak: két
éve egy londoni árverésen iimi
Hendrix Experience cimü kislemeze 760 ezer forintért talált gazdára.

hagyományos LP ugyan kevésbé
makulátlan, de sokkal plasztikusabb zenei képet ad. Szelektív a
hallásom, így nem idegesít egy
kis recsegés-ropogás sem, szívesen hallgatom a régi fekete korongokat - mondja Andrejcsik
István. A Szegedi Nemzeti Színház népszerű baritonistájának
közel kétezer darabos vinyllemez-gyűjteménye van. Olyan ritkaságok is megtalálhatók a polcain, mint az EMI The Record of
Singing című négylemezes albuma csodálatos képanyaggal és
könyvvel, amely a hangrögzítés
kezdetétől mutatja be a legnagyobb énekesek művészetét. Az
RCA Caruso összes hangfelvételét tartalmazó sorozatát is beszerezte. - Vannak olyan ritka, régi
felvételek, amelyeket ki sem adtak CD-n, ezért másképpen nem
is tudnám meghallgatni őket. Az
antikváriumokon és az interneten kívül egy Kanadába szakadt
hazánkfiától szoktam vásárolni.
A régi LP-k olykor hihetetlen árat
érhetnek el, nemrégiben láttam
az interneten Starker ]ános háromlemezes régi Bach-albumát,
amiért 1 5 0 0 dollárt kértek.

Retro a sláger
Andrejcsik István törzsvevőnek számít a Kárász utcai antikváriumban is, a kevés szegedi

Az antikváriumokban egyre nagyobb az érdeklődés a fekete korongok iránt
üzlet egyikében, ahol még foglalkoznak vinyllemezekkel. - Pici a lemezes részlegünk, alig
négy-ötszáz albumot kínálunk,
de azt tapasztaljuk, hogy egyre
nagyobb az érdeklődés a fekete

Andrejcsik István operaénekes évtizedek alatt szedte össze ritkaságokkal teli l e m e z g y ű j t e m é n y é t

Fotó: Hollósi Zsolt

korongok iránt - mondja az antikvárium „lemezfelelőse". Batiz Julianna szerint kitört a retróláz: az Illés és az Omega
együttes albumai mellett az Első
emelet, Zoltán Erika és a Dolly
Roll régi lemezeit is keresik. Az
LP-k akkor találnak legkönnyebben gazdára, ha valamelyik világcég, például az EMI, a Decca,
a Philips vagy a Deutsche
Grammofon kiadványai, mert
ezek a kiadók garanciát jelentenek az időtálló minőségre. Akinek van füle, rögtön hallja,
mi a különbség a CD és az LP
hangzása között. A vinyllemez
kényelmetlenebb, könnyen porosodik, karcolódik, nem bírja a
nyirkosságot sem, de ennél tökéletesebb minőségű hanghordozót nem ismerek. Szerintem a
modern digitális technika sem
versenyezhet vele. Ráadásul a
40-50 éves lemezek is tökéletesen szólnak. De ki tudja, mi lesz

Fotó: Schmidt Andrea

LEMEZJÁTSZÓ - AKAR 200 EZERERT
M a n a p s á g újra egyre többféle lemezjátszót lehet kapni. A legnagyobb szegedi elektronikai szakáruházban elmondták: folyamatos a kereslet a l e tűntnek hitt technika iránt, jelenleg 12 és 6 8 ezer forint között több típusból
is lehet válogatni, de igény esetén drágábbakat is megrendelnek. Akad a
piacon kvarcszintézeres, közvetlen hajtású lemezjátszó 1 9 1 ezerért is. A
Tisza Lajos körúti ezer apró műszaki cikket kínáló szaküzlet vezetője elmondta: m á r egy ideje nem forgalmaznak a régi készülékekhez való lemeztűt. Egy komplett Tesla-fej legutóbb m á r 5 3 0 0 forintba került, amit túl drágának találtak a régi lemezjátszók tulajdonosai.

a CD-kkel néhány évtized múlva? - kérdi Batiz Julianna.

Vastagabban szól
A Somogyi-könyvtárnak közel
nyolcezer LP-albuma van, különösen a zeneművészeti kar vizsgákra készülő növendékei hallgatják ezeket. - Sok különlegességet, ritkán játszott művet nem
adtak ki még CD-n, nekünk viszont megvan fekete lemezen,

1971 óta gyűjtöttük ezeket. A
hagyományos korongokat én is
jobban szeretem, mert vastagabban, több felhanggal szólnak mondja Soósné Karácsonyi Mária zenei könyvtáros, aki szerint
amíg CD-ből naponta húszat is
kikölcsönöznek a Somogyiban, a
fekete lemezekből hetente már
csak kettőt-hármat vesznek ki az
olvasók.
HOLLÓSI ZSOLT

Veszélyben a gyümölcstermés - Attól tartanak, hogy a kutya még nem ette mega telet

A csapadékhiány miatt aggódnak a mezőgazdászok
Az enyhe télben duzzadnak a fák rügyei, a szántóföldek az őszi vetéstől zöldellnek. A mezőgazdászok viszont a vízhiány és a valószínűsíthető korai virágzás miatt aggódnak. Egy gyenge
április-májusi fagy is elviheti a gyümölcstermést,
ha a fák ilyen ütemben élednek.

Szántanak a határban. Az elmúlt négy hónapban a csapadékmennyiség a sokéves átlag alatt
m a ra d t

f

Fotó: Segesvári Csaba

Attól tartanak a mezőgazdászok, hogy a kutya nem
ette még meg a telet. A fagyok hatalmas károkat
okoznának, mivel az őszi vetések az enyhe télben
kifejlődtek és az ültetvények fái is „megindultak".
A téli időszakban ez a szokatlan meleg nemcsak
szervezetünket terheli meg, hanem környezetünket is, a növényzet, a talaj is nehézségekkel küzd. A
mezőgazdaságban már a hosszú száraz ősz is érezteti hatását - mondta Cserjési Lajos, az FVM növénytermesztési főfelügyelője. Hozzátette: a megyében a 120 ezer hektáros őszi vetések közül csak
a káposztarepce sínylette meg a csapadékhiányt. A
vízhiány miatt a 11 ezer hektáros terület harminc
százaléka kipusztult. Az elmúlt négy hónapban a
csapadékmennyiség mindig a sokéves átlag alatt
maradt, összesen 150 milliméter hiányzik - tudtuk
meg a főfelügyelőtől.
Az aszályos tél és a januári szokatlan meleg több országos melegrekord is megdőlt hazánkban a növényi anyagcsere-folyamatok megindulását,
felgyorsulását eredményezte. Virágzik a tőzike, a
hóvirág, a téltemető, duzzadnak a gyümölcs- és
díszfák rügyei. A gyümölcsfák olyan előrehaladott
állapotban vannak, mintha már március közepe
lenne. Az enyhe idő csalogatja a rügyeket - mondta
Szél István, a dél-alföldi őszibarack termesztök
szövetségének alelnöke. A gazdák már azon gondolkodnak, hogy elkezdjék-e a téli lemosó permete-

zést a réztartalmú szerekkel. A rovarok egyre inkább mozgolódnak, a gombák és a baktériumok
szaporodnak. Enyhe időben a kártevők nagyobb
számban vészelik át a telet, ezért tavasszal komoly
fertőzések várhatók, amelyek elsősorban a szőlőkre, gyümölcsösökre jelentenek veszélyt. A nagy
fagy elmaradása miatt természetes úton nem gyérültek a kártevők. A szatymazi baracktermesztő
úgy gondolja, hogy sokkal többet kell majd fordítani növényvédelemre.
- Egyrészt attól tartunk, hogy jön még mínusz tíz
fokos hideg és pusztítást végez az ültetvényekben.
Másrészt, ha ilyen enyhe marad az idő, akkor
két-három héttel hamarabb, már március végén virágba borulhatnak a fák. A gyakori áprilisi mínusz
egy fokok is mindent elvihetnek. Egy hajtó rügyet
vagy kinyílt virágot akár a fagypont közeli hőmérséklet is megölheti - fakadt ki Szél István, aki nem
emlékszik ilyen télre.
Az is aggodalomra ad okot, hogy a tavalyi hoszszan tartó magas talajvíz kipusztította a fák mélyebbre nyúló gyökereit. A vízhiány miatt a talaj
felső rétegei csontszárazak és csak mélyebbről tudnának vízhez jutni a szundikálásukból teljesen felébredt gyümölcsfák.
CS. G. L.

METSZENEK
Javában tart a metszés az ültetvényeken. A gazdák kihasználják a jó időt, és csinosítják a fákat. A munkákat
azok végzik, akik alma-, meggy- és cseresznye- termesztéssel foglalkoznak. A kajszi- és az őszibarack-termesztők még várnak - a barackosokban meg kell várni a
rügyfakadás!

NŐI TAKTIKÁK ÉS PRAKTIKÁK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
NAPI MELLÉKLETEK
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„MEGTANULJUK ELEGÁNS MOZDULATOKKAL LECSALNI MAGUNKRÓL A RUHÁT"

Erotikus táncórák - idősebbeknek is
Az erotikus mozgás összetevői az elegancia, az érzelmesség és az érzékiség - vallja Báló Erika. A közgazdász lány táncot, ezen belül vetkőzéstechnikát is tanít. Szerinte ha a
nő táncol, az neki és szerelmének is
jutalom.
Nyűgös feleség helyett csábos táncosnő, kopott melegítő helyett neccharisnya, magas sarkú cipő - melyik férj
ne vágyna ilyen cserére, melyik férfi
nem képzelte még el: a 9 és fél hét valóság is lehet. A szegedi Báló Erika
szerint mindez tényleg lehetséges.

Bűvölet és csábítás
Az eredeti szakmája szerint közgazdász táncoslány ugyanis vallja: bármelyik nő képes arra, hogy erotikus
táncával elbűvölje szerelmét. A tánc
ráadásul nem csak a férfinak jutalom,
a nő önbizalmát javítja, kisugárzását
erősíti. Hab a tortán: a végzet asszonya szerephez a topmodell alkat nem
kötelező. A lényeg, hogy tánc közben
szépnek lássa önmagát a nő, és tetszszen magának a csábítószerepben.
- Fontos, hogy merjünk nőnek lenni. Ne legyünk például szögletesek,

Nőiesen főzni
- Az egyik barátnőm alacsony, telt
lány. Egy házibuliban voltunk, és mivel
nagyon szeret főzni, nekiállt tenni-venni a konyhában. A férfiak megőrültek érte, azt mondták: ahogy főz,
abból is árad a nőiesség - illusztrálta
Báló Erika, hogy a csábító alkat nem
feltétlenül S-es méret.

hiszen a mi formánk a kerek, a gömbölyded - magyaráz Erika, aki nemcsak műveli, tanítja is a táncot. A
salsát, a hastáncot és az erotikus
mozgást. Az utóbbi órán - egy fitneszteremben - többek között vetkőzéstechnikát tanulnak a hölgyek.

Hastáncoló

dzsinn

Erika hangsúlyozza: a legfontosabb
a nőies mozgás elsajátítása, de növendékei akkor sem jönnek zavarba,
ha férjük egy kis otthoni sztriptízre
vágyik. „Megtanuljuk elegáns mozdulatokkal lecsalni magunkról a ruhát." Az erotikus mozgás összetevői
az elegancia, az érzelmesség és az
érzékiség. A közönségesség
azonban mindig kerülendő vázolja a legfőbb tudnivalót
Erika,
majd
hozzáteszi:
nem hivatásos
táncosokat képez. Egyébként
az sem esne nehezére, hiszen Amerikában egy szurkolócsoport számára készített koreográfiát, Egyiptomban felkérték,
alakítson hastáncoló dzsinnt egy
filmben, Olaszországban pedig flamencót, salsát adott elő egy
show-műsorban. A szegedi lány az
egyetem alatt, különböző ösztöndíjakkal járt külföldön, de - mint
mondta - a tánc mindig, mindenhol
megtalálta. A legnagyobb bók, amit
táncpartnereitől, tanáraitól kapott,
az volt: sugárzik belőle az érzékiség, a
nőiesség.

többnyire stabil párkapcsolatban élnek, és azt szeretnék: ne váljon rutinná
a szexualitás. Ha az első óra előtt zavarban vannak is, ez hamar elmúlik. A
szűrt fény, a jó zene, és - ha szükséges
- egy pohár koktél erre garancia. A
tánc a nők természetes mozgására
épül, ezért nem nehéz megtanulni.
Az élmény egyébként a férjet is
megváltoztatja. - Nincs az a férfi, aki
ne érezné magát férfinak mellettem,
ha én igazán nő vagyok - fogalmazott
a fiatal tánctanár.

Magas sarok, szűk felső
Nagy Éva szerint a férfiak értékelik a
„dögös nőt", ezért is döntött ügy: megtanulja Erikától, amit lehet.
- Negyven körül egy nő már
önmagának is
bizonyítja,
hogy nő. A
hétköznapokban ezt könynyű elfelejteni
- mondta. Éva
szerint a kezdeti félelem, idegenkedés könnyen legyőzhető, az órákon ugyanis a résztvevők nem egymást figyelik, hanem a
táncra és a zenére koncentrálnak. Az
átélést a különleges egyenruha is segíti: rövidnadrág, magas sarkú cipő,
szűk felső, kelléknek esetleg férfiing,
nyakkendő, kalap.
S hogy hogyan válik be az erotikus
tánc a gyakorlatban?
- Ha az „előadás" után két hónappal SMS-t kapsz a párodtól azzal:
még mindig arra az éjszakára gondol,
azt hiszem, ez elég jó referencia közölte Erika.

„Nincs az a férfi,
aki ne érezné magát
férfinak mellettem,
ha én igazán nő
vagyok"

Az erotikus táncórák iránt elsősorban a harmincasok érdeklődnek. Ők

NŐI MAGAZIN

GONDA ZSUZSANNA

Báló Erika teljes „harci díszben"

Divatos keretek dioptria nélkül is
Egyre többen viselnek dizájnos, vastag keretes szemüveget. Vannak, akik dioptria nélkül, kizárólag divato-

A Délmagyarország és a Délvilág
nőknek szóló
kereskedelmi melléklete
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FOTÓ: SEGESVÁRI CSABA

zásból, mások kényszerből, mert valóban rossz a szemük.
A napszemüvegdivatban a hollywoodi stílus a menő.
- Az első, amit észreveszünk
egy másik emberen, az arca,
a tekintete. Egy jól kiválasztott szemüvegkeret előnyösen befolyásolhatja az egész
megjelenést - mondja Prágai Andrásné
optometrista
látszerész. - Főleg a fiatal lányok, de a középkorú nők is
egyre igényesebben választanak
szemüvegkeretet.
Mostanában nagyon divatosak és közkedveltek a merész, karakteres formák, a
széles szárű, színes keretek.
Akadnak olyan hölgyek is,
akik kifejezetten a keret miatt, dioptria nélkül vesznek
szemüveget.
Gyakrabban fordul elő azonban, hogy látásunk romlása
miatt kényszerülünk szemüvegvételre. Ilyenkor érdemes
megfogadni az optikus tanácsait. - Fontos, hogy az arcformának, a karakternek megfelelő keretet válasszunk. Nem

mindegy a szín, a szárhossz, a
szemüveg fekvése az orrnyergen, sőt a haj árnyalatát is
érdemes figyelembe venni részletezi Gyovai Zsuzsa, az
egyik belvárosi üzlet optikusa.
Rácz Adrién, végzős főiskolai

hallgató is fontosnak tartotta
ezeket a szempontokat a
szemüvegválasztáskor. - Az
átlagnál keskenyebb az arcom, így igen nehéz volt kiválasztani a megfelelő keretet,
de kontaktlencsét nem szerettem volna. Végül egy fekete
vastagszárúnál
döntöttem,
mert színben minden ruhámhoz passzol és mert a formája
nagyon divatos - mondja Adrién.
Sokan úgy gondolják, a napszemüveg csak nyáron trendi,
télen nevetséges, ezért nem

A dizájnos, fekete keretes szemüveg szinte minden színű
ruhához passzol
FOTÓ: FRANK YVETTE

hordják a hideg hónapokban.
Pedig nagyon vagány és divatos külsőt varázsolhatunk
egy jól megválasztott napszemüveggel, amelyből most
a nagy, ovális formájú, a hollywoodi sztárok körében is
népszerű, egész arcot befedő
darabok a legkedveltebbek.
Síeléshez is praktikus a
szemüveg, de csak akkor, ha az
speciálisan síeléshez készült. Van olyan síszemüveg, ami
hasonló a napszemüveghez
vékony kialakítása miatt. Az
átlagosak dupla lencsével készülnek azért, hogy elkerülhető legyen a bepárásodás.
Vannak unisex, férfi-, női és
gyermekszemüvegek. Áruk 10
ezer forinttól 18.ezer forintig
terjed - mondja Tokai Csaba,
az egyik belvárosi síkölcsönző
alkalmazottja. - A legpraktikusabbak a sárgalencsés darabok, hiszen ezek kiváló látást biztosítanak ködben vagy
hóesésben, és a fény-árnyék
kontrasztot is elviselhetőbbé
teszik a szemnek. A szemüvegesek számára külön síszemüveget fejlesztettek ki, ezek jobban elállnak, mint az átlag, így
aláfér a dioptriás szemüveg.
BOBKÓANNA
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Szegedhez is kötődik
az elefántok megmentője
Delfineket mentett a Margitszigetről, csimpánzokat a cirkusz
poklából, s neki köszönhető,
hogy az afrikai elefántok állománya újabban már nem fogyatkozik évről évre, hanem
gyarapszik. Szegedhez is kötődik: az SZBK-ban is dolgozott. A
Környezetvédelmi Minisztérium
főtisztviselőjeként munkája az
illegális állat- és növénykereskedelem megakadályozása - de
nemcsak munkája ez, hanem
hivatása. Sőt nem csupán hivatása: szenvedélye is.

CIPŐVÁSÁR
SZANDÁLOK, PAPUCSOK,
CSIZMÁK, BOKACIPŐK

50-60%

SZEGED,
Tisza L krt. 40.
Fekete sas u. 22.
Cora Áruház üzletsor

engedménnyel.

MERCURY

HAJÓSBOLT ÉS MÁRKASZERVIZ

A készlet erejéig a kétütemű 5 LE-nél és
a

négyütemű 4 LE-nél nagyobb

- Gyermekkorom óta a természet bűvöletében élek mondja Rodics Katalin, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium főtisztviselője.

motorokhoz

1 db Thruster 25 típusú
elektromos motort

ADUNK

AJÁNDÉKBA.

Szeged, Budapesti krt. 2.

Orosz cirkusz

Az afrikai elefántok Rodics Katalinnak köszönhetően menekülnek meg a kipusztítástól

- Világszerte ismert annak a
száz mongol farkaskölyöknek
a története, melyeket nejlonharisnyákért cserélt el egy
magyar cég, hogy fölnevelve
őket
bőrükből
bundákat
gyártson. Brigitte Bardot-\al
együttműködve sikerült őket
megmentenünk, s továbbítani a Pireneusokba, ahol azóta
is szabadon élnek, egy harminchektáros területen - emlékszik vissza. - Vagy itt van
például a négy palackorrú
delfin esete. A műugró medencében tartották őket a
Margitszigeten, csak épp a
tengeri sót spórolták ki vizükből, és kettő elpusztult. A má-

sik kettőt sikerült visszajuttatnunk
a
Fekete-tengerbe.
Szintén közismert annak a
négy ugandai csimpánznak a
története, melyet egy orosz
cirkusz hurcolt országról országra. Természetvédők világszerte keresték őket. Nekem
sikerült nyomukra akadnom:
éppen Olaszországból vitték
volna őket Oroszországba,
Magyarországon át. És Európa-szerte egyedül Magyarországnak volt érvényben olyan
jogszabálya, ami lehetővé tette tranzitszállítmány megállítását. Sikerült a csimpánzokat
lefoglalnunk, s a mellékesen
talált két gibbont is. A Jane
Goodall Alapítvány - mely a
csimpánzokért nagyon sokat
tett angol zoológusnőről kapta nevét - segítségével vissza
tudtuk szállítani őket Ugandába. Ott egy őserdővel borított szigetre kerültek, ahol félvad állapotban
élhetnek.
Többek között ennek is köszönhetően
1994-ben
az
Amerikai Egyesült Államoktól
kitüntetést kaptam; ezt minden évben hárman kapják a
világon, akik legtöbbet tették
a természetért - sorolja Rodics Katalin.

FOTÓ: D M / D V

Telefon: + 3 6 (30) 3 1 8 - 3 1 8 1 • e-mail: ks_credit@tvnetwork.hu
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Kapcsolat
a vadasparkkal

SERTÉSKARAJ
844 Ft/kg

Csongrád megye mostani
munkám szempontjából is
fontos: a legtöbb veszélyeztetettállatot, növényt, melynek
kereskedelmét
nemzetközi
egyezmények tiltják, Röszkénél
és Nagylaknál igyekeznek illegálisan bejuttatni az országba, illetve kivinni innen mondja Rodics Katalin.

712 Ft/kg

• Sertéstarja

• Sertés darált hús 6 7 7 Ft/kg
• Sertésoldalas

Fűtéstechnikai
szaktanácsadóértékesítő

8 7 9 Ft/kg

• Marhalábszár 1169 Ft/kg
7 8 2 Ft/kg

• Marhapacal
Előrendelést

munkatársat szakkereskedelemben

felveszünk!

szerzett gyakorlattal

CÍMS
SZEGED, LADVÁNSZKY U. 19.

SZEGEDI munkahelyre felveszünk.
Jelentkezés munkabérigény megjelölésével
az alábbi elérhetőségeken:

fax: 23-372-768,
e-mail: hodll@megatherm.hu,
Megatherm Ktt.,
2030 Érd. Bajcsy-Zs. ut 13S.

TEL.: 6 2 / 4 7 2 - 2 9 6

7-12,14-17
szo.: 7-12

NYITVA: K . - M

I

Kitűnő kapcsolatban áll a
Szegedi Vadasparkkal is, már
többször juttattak vissza tranzit-csempészszállítmányként
Magyarországra érkező, a szállítmányellenőrzéskor lefoglalt
szárazföldi teknősöket a mediterrán országokba.

Óriási kereslet
Afrikai elefántból egy ideje
már nem évről évre kevesebb,
hanem évről évre több van.
Egyebek közt ez is nevéhez
fűződik. Korábban az elefán-

Lépcsőről lépcsőre
Az egyetemen Csányi Vilmos, az ismert etológus - az állatok
viselkedését kutató - professzor volt Rodics Katalin legmeghatározóbb tanára; később az MTA Szegedi Biológiai Központban
Szabad Jánossal dolgozott együtt. A Munka-egészségügyi Intézethez kerülve genetikusként kémiai anyagokkai foglalkozott tíz
évig, s e munkakört nem igazán szerette.
Aztán váratlanul jött egy lehetőség. Kapott fél órát, hogy eldöntse,
átmegy-e a Magyar Madártani Intézethez. Nem várta ki a fél órát:
azonnal döntött; a védett állatok, növények, és a belőlük előállított
termékek kereskedelmével foglalkozó washingtoni egyezménnyel
kapcsolatos hazai feladatok megszervezése lett a feladata. Az
intézet később a minisztérium keretei közé került, így ő is a
minisztérium munkatársa lett.

tok azért fogytak, mert vadászatukat hiába tiltották, az elefántagyarból, azaz elefántcsontból származó tárgyakra
világszerte óriási volt a kereslet. Nagy meglepődést okozott világszerte, hogy éppen
Magyarország tett a washingtoni egyezmény keretében javaslatot az elefántcsont-kereskedelem betiltására. - Az
elefántcsont-kereskedelemben érintett országok természetvédelme nem tudta magát
keresztülküzdeni az óriási ellenérdekeltségen. Megkerestek tehát engem, én pedig kezdeményeztem a minisztériumnál: tegyük meg a javaslatot. Meg is tettük, s utánunk
csatlakozott az Egyesült Államok, és sok más ország, ahol
tényleges piaca van, azaz volt
az elefántcsontnak. így állt le
az elefántcsont-kereskedelem

A királyné nyaklánca
.

.

.

.

.

m
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Fogyasztó fehérneműk

Az újfajta fehérneműk ugyan nem hoztak
utóbbi években, továbbra is elsősorban
sóneműkre van igény, de a különleges
textíliák izgalmas színfoltot jelentenek a
palettáján.

HPONCHO

-val csávázott vetőmagot!
Beszerezhető a v e t ő m a g forgalmazóknál
és a fajtatulajdonosoknál.

Bayer CropScience

- De továbbra is rengeteg a
tennivaló az illegális állat-, növény-, illetve a belőlük készített
termékek
kereskedelmének
megakadályozása területén folytatja. Sokan nem is gondolnák: a tigrisnek például minden
porcikáját hasznosítja a tradicionális kínai gyógyászat. Kínában már ki is halt a tigris ennek
eredményeként, már a szibériai
tigrist irtják, alig akad belőle
néhány tucat. Magyarországon
például a kosborokat, azaz orchideákat, a parlagi viperát és a
kerecsensólymot veszélyezteti
illegális kereskedelem. Ám Katalinénál jobb kezekben nem is
lehetne az ügyük.

MTI

A veszteség elkerülése érdekében használjon

é

Jó kezekben

Az idei párizsi fehérnemű-kiállításon és vásáron nagy számban vonultattak fel úgynevezett kozmetiko-textileket, amelyek a bennük rejlő kémiai anyagoknak köszönhetően fogyasztó vagy közérzetjavító hatásúak.

Mert a kukoricabogár és más, régebbről
ismert kártevő, komoly vesztesegeket
okozhat a kukoricában!

Kiemelt
Vetőmag
Védelem

a közbenjárásomra, világszerte - meséli Rodics Katalin

A brit Christie's aukciós házban egy királyi házból származó
nyaklánc 11 legnagyobb gyöngye összesen 325 karátot nyom

paradigmaváltást az
a hagyományos altechnikával készült
fehérneműk széles

Több olyan vállalat működik a világon, amely sikerre vitte a
kozmetiko-alsóneműket, bár vannak olyanok is, amelyek belevágtak az újításba, és hamarosan felhagytak vele. E különleges
alsóneműk olyan mikrokapszulákat rejtenek magukban, amelyek
fogyasztó anyagot, parfümöt vagy hidratáló krémet tartalmaznak,
és ezek úgy szabadulnak fel, hogy a ruha és a bőr súrlódásától
a kapszulák széttörnek. Egyetlen hátulütő, hogy egy ilyen textília
20-40 mosásnál többet nem él túl.

CSÜTÖRTÖK, 2007. FEBRUÁR 8.
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AUTO-HITEL

Egyedülálló ajánlat
•
•
•
•

Autót
szeretne,
de nincs
elég
pénze?
Vagy
pénzt
szeretne
és van
autója?
Teljes k ö r ű ügyintézés
1995 után gyártott autóinkra
fix, devizaalapú törlesztésű hitelek*
12 é v n é l i d ő s e b b a u t ó k r a is
Hitelbírálás 3 óra alatt
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2004.04, bézsmetál.1 légzsák,
rádiós magnó, szervo, ködlámpa, vonóhorog, kp.-i zár.
Önerő: 358 500 Ft,
20 497 Ft x 100 hó
Ár 1 798 BOB Ft

• • U m i l ' W M

10% befizetéssel
a k á r 1 0 0 hónapos futamidővel.

HOVÁniY Szeged Kft.
6728 Szeged,

Ford M o n d e o 1.8i

1997.12., fehér,
rádiós magnó.
Önerő: 138 000 Ft,
13 577 Ft x 60 hó.

Ár: 350 GOO R + Ma

Ár.SMUDFt

Ford Transit
dupla fülkés, hátsó kerekes

Ford Transit TDCi
szimpla fülkés

Ford Transit k o m b i
2 . 0 T D 1 0 0 LE

2004., szervokormány,
kp.-i zár, 1 légzsák,
szervizkönyv.
Önerő: 696 000 Ft,
51 667 Ft x 84 hó.
Ár 2 988 888 Ft > Ma

2004. szervokormány, aluplató. dupla hátsó kerék, rádiós magnó, szervizkönyv.
Önerő: 717 600 Ft. 53 270 Ft
x 84 hó. Ár: Í9B888 + M *

2004., szervokormány, rádió,
szervizkönyv. 6 sebességes,
aluplató. dupla hátsó kerék.
Önerő: 700 800 Ft, 52 022 Ft
x 84 hó. Ár: 2 S t t 6 + 8ta

2003.02., mo.-i,
szervizkönyv, klíma, riasztó,
kp.-i zár. 9 személyes.
Önerő: 493 500 Ft
51 899 Ft x 84 hó.
Ár:

Nissan Cabstar

MffETITTtfiflUtH

Ford Tourneo Connect
1.8 TDCi LWB

Mazda B2500

1999., piros, dobozos,
szervokormány.
Önerő: 360 000 Ft
30 135 Ft x 72 hó
Ár. VMS 888 Ft

2004.01., kék. el. ablak, kp.-i
zár.riasztó,szervokormány,
ABS. Önerő: 369 800 Ft,
27 646 Ft x 84 hó
Ár: 'M-.
iR

2003 10., 5 személyes, klíma,
el. ablak. el. tükör, kp.-i zár.
rádiós magnó
Önerő: 698 000 Ft,
41 546 Ft x 100 hó.
Ár.

2002.12., metál, klíma,
2 légzsák, szervokormány,
4 el. ablak, el. tükör, rádió
magnó, kp.-i zár, alufelni
Onerö: 598 000 Ft,
53 251 Ft x 84 hó.
Ár ' '

Renault Thalia 1.4i

Renault Twingo 1.2

F o r d T r a n s i t dupia tüikes

R

|

VW Sharan 1.9PDTDI R

S k o d a F a b i a 1 . 4 M P i RoPeicorsaComboi.7TD|isuzuiR

H

1999.02., vörösesbarna metál, klíma, ABS, 2 légzsák,
szervo, 4 el. ablak.
Ár 1 298 800 Ft
Önerő: 258 000 Ft.
21 571 Ft x 72 hó

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

EJ

Algyői

út 39.

www.fordhovany.hu

•

2004.04., kék, kp.-i zár,
szervokormány,
1 légzsák, rádiós magnó.
Önerő: 253 500 Ft.
26 095 Ft x 84 hó.
Ár 1498918 Ft

1994.10., fehér,
szervokormány,
rádiós magnó.
Önerő: 180 000 Ft,
22 531 Ft x 24 hó.
.22
B R + áta
Át:

f o r d Transit 2 . 5 0

Ford Transit

1997.12.. klíma, szervokormány, rádiós magnó, riasztó, gyári aluplató, szervizkönyv. Önerő: 300 000 Ft,
24 343 Ft x 60 hó.
Ár 1 258 886 + é t a

1996.09., szervokormány,
rádiós magnó, riasztó.
Önerő: 329 000 Ft,
18 018 Ft x 60 hó.

"

R

An9998M+«fa

VW Sharan 1.9 PDTDi

62/556-300
62/556-300

Ford Escort 1.8i

Citroen Jumpy

1996. 12., kékmetál. klíma,
szervokormány, rádiós magnó, riasztó, kp -i zár. 2 légzsák.
Önerő: 237 000 Ft, 15 526 Ft
x48 hó. Ár 79B888R

1999.08., kékmetál.
rádiós magnó, szervo.
Önerő: 278 000 Ft,
20 622 Ft x 84 hó.
Ar 1388 888 Ft

Ford Escort 1.8T0Í

1998., barnametál.
szervo, kp.-i zár.
Önerő: 170 000 Ft,
14151 Ft x 72 hó.
Á r 1 5 8 M B FI

Suzuki Swift 1.3GS

Skoda Oktavia Cool

2002, ezüstmetál,
2 légzsák. ABS, klíma,
CD-s rádió, kp.-i zár.
Önerő: 313 500 Ft,
42 834 Ft x 84 hó.
Ár:

• Szalon:
• Szerviz:

75 000 km, 2002, mo.-i, szervizkönyv, ABS, 4 légzsák, digít.
klima, CD, el. ablak. el. tükör,
ködlámpa, metál, téli-nyári
gumi. Önerő: 329 480 Ft,
34 688 Ft x 84 hó.
Ár:

R.ffilliffllEM.I.^

2002.06.. ezüstmetál.
kp.-i zár, el. ablak, 2 légzsák,
alufelni.
Önerő: 218 000 Ft,
16168 Ft Ft x 84 hó.
Ü 8 1 M M H

1997.12.. ezüstmetál, klíma,
szervokormány, rádiós magnó,riasztó,kp-i zár. 2 légzsák,
el. ablak. Önerő: 329 000 Ft,
17 724 Ft x 60 hó.
A r 1881888 Ft

Ford Mondeo Ghia 2.0i

1997.10 . digitális klima. 4 el.
ablak. ABS. kp.-i zár. elektromos
tükör. 2 légzsák, szervokormány
immobiliser. riasztó
Önerő: 258 000 Ft,
21 579 Ft X 72 hó
Ar i t a o ooo Ft

Nissan Vanette Cargo 2.3D R

Fiat Panda 1.1

2001. 05., klíma,
ABS, metál,
szervokormány,
4 légzsák, kp.-i zár,
el. ablakok,
115 LE, Trendline Mo.-i, szervizkönyv. aut. klima. tetöklima, 6x
el. ablak, riasztó, xenon, alutelni,
ESP, tolatóradar. 7 üléses, ablakmodul. Önerő: 523 500 R. 55 016
Ft x 84 hó. Ár 3 4M 881 Ft

el. tükrök.

2002.11., fehér, klíma, el.
ablak, kp.-i zár, szervokormány. ködlámpa, rádiós
magnó. Önerő: 278 000 Ft,
20 616 Ft x 84 hó
Ár:

2001, fehér, kp.-i zár, rádiós
magnó, 2 légzsák.
Önerő: 178 500 Ft.
18 764 Ft x 84 hó.
Ár 1198 888 Ft

Suzuki S w i f t 1.3GS

Opel Astra F

Önerő:
6 7 8 0 0 0 Ft,
Ár:

3

3 9 0

O O O

F t

5 6 8 4 8 Ft x 7 2 hó

1998, klima, szervokormány,
rádióm., kp-i zár, 2 légzsák, el.
ablak, ködlámpa
Önerő: 298 000 Ft,
24 168 Ft x 72 hó.
Ár-

I
Mitsubishi L200

R

2003.09., metál, digit. klima,
szervokormány, rádiómag,
kp.-i zár, 2 légzsák, el. ablak,
ködlámpa. Önerő: 792 000 Ft,
58 793 Ft X 84 hó.
Ár

1100 km, 2005. 03., mo.-i,
ABS, 8 légzsák, klima, CD, el.
ablak. el. fűthető tükör, kulcs
nélküli indítórendszer, alutelni,
ülésfütés. ködlámpa.
Önerő: 239 000 Ft, 28 128 Ft
x 120 hó. Ár: 3 » 800Ft

Ford Fusion 1.4TDCÍ
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1991.,
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2005.08., 3 ajtós, 115 LE, VCT,
mo.-i, szervizkönyv, ABS, 4
légzsák, CD, el. ablak, el. tükör, ködlámpa, metál, tempómat. Önerő: 433 500 Ft,
31 519 Ft x 120 hó.
Ár

rádiómagnó,

napfénytető,
ködlámpa.

Ár: 3 9 0

008 Ft

Daewoo Kalos 1.2i
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2004, metál, klíma, szervokormány, rádiós magnó, kp i zár, 2 légzsák, el. ablak, ködlámpa. Önerő: 259 000 Ft,
30 466 Ft x 120 hó.
Á r 2 590 080 Ft

Hyundai TB-Getz 1.3i

•

2004.02., szervokormány, rádiós magnó,
metál, vonóhorog.
Önerő: 232 350 Ft,
16 886 Ft x 120 hó.
Ár 1 549 800 Ft

2004.06., graffimetái, szervo,
6 db légzsák, klíma, el. ablak,
ABS, alutelni.
Ár: 2358 888Ft
Önerő: 470 000 Ft,
27 467 Ft x 100 hó

2004.01., metál, klima, kp.-i
zár. 2 légzsák. CD, el. ablak,
riasztó, ABS, riasztó.
Önerő: 369 800 Ft,
28 383 Ft x 84 hó.
Ár: I 849 H Ft

R Renault M a s t e r B u s 2 . 2 D C Í R

Daewoo Kalos 1.2

2004, fehér, 1 légzsák,
szervo, kp.-i zár, CD.
Önerő: 208 500 Ft,
15 176 Ft x 84 hó.
Ár 1 3: 800 Ft

Mitsubishi
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Nissan Almera 1.4i

D
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2005., mo.-i, szervizkönyv,
ABS, 2 légzsák, el. ablak, metál. Önerő: 189 000 Ft,
22 241 Ft X 120 hó.
Ár:

Audi 80 2.3Í

1992. 04., bordómetái,
szervo, klíma, ABS. kp.-i
zár, riasztó, automata,
el. ablak. el. tükör,
el. napfénytető.
Ár: 499 008 Ft

2007. FEBRUÁR
10-EN,
SZOMBATON
9-13'IG
HASZNÁLTAUTÓ-VÁSÁR
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Renault Kangoo 1.9D R

2001. szervo, 2 légzsák,
kp.-i zár. rádiós magnó.
Önerő: 178 500 Ft,
18 764 Ft x 84 hó.
Ár:

2003.12., fehér,
rádiós magnó.
Önerő: 278 000 Ft,
21 014 Ft x 84 hó.
Ar 1 3 9 0 080 Ft

Jktmm R

H

Toyota Starlet 1.3i

1995.11., szervo, kp zár. Önerő: 149 700,
36x13 537 Ft.
Á r 498 888 Ft

1998., mo.-i, szervizkönyv,
1 légzsák, el. ablak, metál,
klíma
Önerő: 278 000 Ft
22 571 Ft x 72 hó.

H a s z n á l t a u t ó a d á s - v é t e l ; beszámított és bizományos
tése, melyek közel 80%-ára ! év garanciát biztosítunk!

autók

értékes

» Autóbeszámítás; új és használt autó vásárlásakor egyaránt lehetőség van autó beszámítására, ezzel jelentősen megkönnyítve az autócserét.
• Hitel, biztosítás, átírás; mindent egy helyen, minden autóra, amelyik nem érte el a
15 éves kort, kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítunk. Az autókat névre írva, biztosítással ellátva adjuk át, ezzel is levéve a válláról a terhet.
• Használtautó-vásár: meglévő használt autóját díjmentesen, személyeserpárusítbatja a vásár ideje alatt.
• Bizományosi értékesítés: kollégáink E U R O T A X értékelés, állapotfelmérés és piaci
árak figyelembe vételével ajánlanak eladási árat. Autóját díjmentesen hirdetjük
interneten és újságban is.

Hovány Szeged Kft.,

6728 SZEGED,

Algyői út

39.

Banktól visszavett használt a u t ó k értékesítése!

1999.02., kék, szervo, tolóajtó. Önerő: 200 000 Ft,
16 323 Ft x 72 hó.
Ár: GOB 008 Ft + áfa

2000.05., tehér, klíma, szervokormány, rádiós magnó.
Önerő: 500 000 Ft.
33 542 Ft x 84 hó

1997, metál, MP3-CD.
Önerő: 254 700 Ft,
13 482 Ft x 84 hó.
Ár:

2001.05., szürkemetál, 2 légszák, el. ablak, el. tükör, elsőhátsó klíma, kp.-i zár, ABS.
Önerő: 698 000 Ft,
57 719 Ft x 72 hó.
Ár:
9SM81

2003.07, ezüstmetál,
klíma, szervo, rádiós
magnó, kp.-i zár, 16 000 km.
Önerő: 318 000 Ft.
24 690 Ft x 72 hó.

A hirdetésben szereplő árak, hitelajánlatok tájékoztató jellegűek.
THM 6,02%-tól 30%-ig. Az ajánlatok csak a készleten lévő autókra vonatkoznak. Bizományosán hirdetett autókra a kedvezmények nem érvényesíthetők.
AZ AKCIÓ CSAK A KÉSZLETEN LÉVŐ AUTÓKRA VONATKOZIK, ÉS A HIRDETÉS
MEGJELENÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 3 HÉTIG ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
• Részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben.
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AZ UGYVED VALASZOL
Dr. Juhász György
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Legyen kevés az adód
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Betéti társaság - képviseleti jog
határozatlan időre szólóan is
Tisztelt ügyvéd úr!
Van egy betéti társaságunk. Én vagyok a kültag, a feleségem a beltag, így csak neki van aláírási joga. Általában viszont én szoktam intézni a cég ügyeit, ezért mindig külön meghatalmazást kell írnunk.
Van-e lehetőség arra, hogy egy általános meghatalmazást írjunk, hogy
bármikor, bárhol eljárhassak ? Azon is gondolkodtunk, hogy cserélünk. Én leszek a beltag és 6 a kültag. Ha ennek megfelelően átalakítjuk a társaságot, mennyibe kerülne ez nekünk ?
Tisztelt Olvasó!
2006. július elsejével hatályba
lépett a 2006. évi IV. tv., ami újraszabályozta a gazdasági társaságokat. Korábban csak a beltagok közül lehetett képviselőt választani. Az új törvény lehetőséget ad arra, hogy betéti társaságoknál a társasági szerződés akár
a beltagot vagy beltagokat, akár a
kültagot vagy kültagokat is feljogosítsa a cég képviseletére. Megoldható tehát, hogy kültagként
ön legyen az egyedüli képviselő
vagy megmaradhat a felesége
mint beltag képviseleti joga is. Ez
utóbbi esetben rendelkezni kell
róla, hogy önállóan is vagy csak
együttesen jogosultak eljárni. Új
rendelkezés, hogy a képviseleti
jog - a korábbi legfeljebb ötéves
időtartammal szemben - akár
határozatlan időre is szólhat. Egy
betéti társaság változásbejegyzési eljárása 8 ezer forint illetékkel
és 7 ezer forint közzétételi díjjal
jár. Ha új cégjegyzésre jogosult
személyt jelentenek be, akkor
szükség van közjegyző által készített aláírási címpéldányra,
ami párezer forintba kerül, természetesen a darabszámtól füg-

gően. Ezek mellett számolni kell
az úgyvédi költséggel is.
A kültag és a beltag személye
nem csak formális kérdés. Teljesen eltérő felelősségük van a társaság tartozásaiért. A beltag és
kültag felcserélése számos adózási és egyéb járulékfizetési kérdést is felvet. Mindenképpen javaslom, hogy könyvelővel, adószakértővel is konzultáljanak.
Ha ön a társasági szerződés
rendelkezései szerint nem lesz a
társaság cégbíróságon, cégjegyzékben nyilvántartott képviselője, akkor is lehetőség van arra,
hogy a tagok gyúlése vagy a cégjegyzésre jogosult tag meghatalmazza önt a társaság képviseletére. Ha ténylegesen a mindennapi
életben ön jár el, akkor szerencsésebbnek tartom, ha nemcsak
ilyen másodlagos képviseleti jogosultsággal rendelkezik, hanem
azt nevesítik is a társasági szerződésben.
Megjegyzem, hogy az új jogszabály számos egyéb változást is
hozott. Mindenképpen szükséges lenne a társasági szerződésüket felülvizsgálni, az új törvénynyel összhangba hozni.

A rakparton kevesen fizetnek a parkolásért
A napokban - reggel 8 óra előtt - a Tisza-parton mentem végig, gyalogolván
munkahelyemre, mely a Dóm téren van.
Meglepődve láttam, hogy az egyébként zsúfolt Tisza-parti parkoló tátong az ürességtől, mindösszesen három autót lehetett látni. Ekkor vettem észre a parkolásjelző táblát, hogy csak fizetés ellenében lehet a kocsikat ott hagyni. Magyarul parkírozó szelvényt kell váltani.
Nagyon sok kollégám vásárolt egész évre
szóló bérletet például a Dóm térre, annak ellenére, hogy a szabadtéri játékok miatt is-

Infóhét a TTK-n
A felsőoktatásba jelentkezők tízezrei hozzák meg „életre szóló"
döntéseiket a mostani hetekben.
Az új képzési rendszerrel kapcsolatban azonban a legtöbb diák,
sőt sok tanár számára is van még
megválaszolatlan kérdés, ami érhető, hiszen a kibővült lehetőségeket alaposan meg kellett ismerni ahhoz, hogy mindenki a
képességeinek és terveinek legmegfelelőbb döntést hozhassa.
Ennek az információéhségnek
a csillapítására jött létre Szegeden már évekkel ezelőtt egy egyedülálló kezdeményezés az „INFO HÉT", melynek során a ter-

mészettudományi kar |TTK) a
felvételi-döntés „finisében" egy
teljes héten át személyesen várta
kérdéseikkel a középiskolásokat,
a felvételizni vágyókat, és segített a felvételi lap kitöltésében és
mindenben, ami a felvételivel
kapcsolatos. Igen észrevehetően
emelkedett a külföldről, elsősorban a Vajdaságból és Erdélyből jelentkező érdeklődések száma is.
Ez a fokozódó érdeklődés a természettudományi kar tárgyai
iránt annak is betudható, hogy
az úgynevezett Lisszaboni Stratégia már érezteti hatását egész
Európában. Ennek a koncepció-

nak az a lényege, hogy európai
szinten növelni kell a kutatási és
innovációs területeken a szakemberek képzését, hiszen sikeres
jövőnket leginkább e két terület
magas színvonalú művelése alapozza majd meg.
A természettudományi képzési
terület mellett kiemelt fontossággal bír a most induló mérnöki
képzési terület (két új mérnöki
szak indul) valamint a hagyományosan sikeres informatikai csoport, mely évről évre jobban
vonzza a tanulni vágyókat.
DR. CSIRIKIÁNOS DÉKÁN,
SZTETTK

Taxisok, buszosok, fuvarozók
együtt védik érdekeiket
Az ország lakosságát sújtó megszorító intézkedések, így a tömegközlekedési és teherszállítási díjak
emelkedésének időszakában célszerű szólni a fuvarozás, személyszállítás problémáiról is.
A taxitarifa például - az önkormányzattal történt
egyeztetés alapján - hat éve változatlan. Ennek következtében - a közhiedelemmel ellentétben - a taxi
nemhogy drága, de még olcsóbb, mint a tömegközlekedés már két fővel számolva is, a szolgáltatás színvonala viszont magasabb (háztól házig szállít). Tömegközlekedés: előre váltott jeggyel - négy személynek (akár egy megálló esetén is) nyolcszáz forint. Járművön váltott jeggyel pedig már ezer forint. Taxival:
indulótarifa 300 Ft (1 km 200 forint, ami már három
megálló) - ez együtt 500 forint. Tömegközlekedés átszállással (8 jegy) például Szeged Nagyállomástól Újszeged Forrás Hotelig-előreváltott jeggyel- 1600 forint. Járművön vásárolt jeggyel: 2000 forint. Ugyanez
a táv taxival: indulőtarifa 300 forint plusz a kilométerenkénti 200 forint, ami együttesen mindössze 1000
forint. A lakosság mégsem használja ki kellőképpen a
lehetőséget, de a taxis társadalom nem csak emiatt
van nehéz helyzetben. Hiszen most, amikor mindenütt az ésszerű létszámgazdálkodásra törekszenek és
a taxis létszám az ország összes nagy városában
180-220 fő, addig Szegeden ez kb. 500 felett van. Kérdés, vajon elbír Szeged városa ekkora létszámot? Hát
ez az! Látható ugyanis, hogy a drosztok tele vannak, a
várakozási idő a fuvarok között lehet akár 3-6 óra is
(persze ez sem rezsimentes).
És eddig még csak a taxisokról volt szó, pedig mind a
buszos személyszállítók, mind a teherfuvarozók is ne-

hézségekkel küszködnek. Gondjaikat ők csak saját vállalkozásukon belül tudják megoldani, melyet jogi képviselő útján érvényesíthetnek/érvényesíthetnének. De
ehhez igazi segítség kellene, amelynek biztosítása érdekében alakult meg nemrég három szakág, a taxisok, bu szosok, teherfuvarozók egyesülete, a Dél-alföldi Szállítók Érdekvédelmi Egyesülete (DASZÉVE), amely demokratikusan foglakozik a közös problémákkal és képviselő útján érvényesíti a tagok érdekvédelmét. A jogi
képviselő pedig a tagoknak meghatározott kedvezményeket biztosít (egyéni problémák esetén).
Mivel kormányzati segítségre nem számíthatnak, a DASZÉVE pénzügyi alapot is létrehoz, hogy
tartós betegség esetén ingyenesen fenn lehessen
tartani a tagságot, vagy gyors segélyt biztosítani,
melyet nem kell visszafizetni. Továbbá például baleset esetén, amikor a munkaeszköz törése miatt
keletkezik kár - az öt évig fix tagdíjakból - visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosítását is célul
tűzték ki.
Az egyesület azonban most alakult, ezért még kevesen tudnak róla, de sokan látják azt, hogy szükség van egy olyan érdekképviseletre a személy és teherfuvarozók körében is, mely összefogja és megpróbálja érvényre jutatni az itt dolgozók érdekeit. A
DASZÉVE Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megyéből bárkit fogad, aki rendelkezik a szakágak gyakorlásához szükséges engedéllyel. Elérhetőség: Vidóczy Gábor (taxi): 30/953-4045, Orcsik István (teherfuvarozó): 30/606-3121, Sutka Ferenc (buszos
személyszállítás): 30/958-2100.
VIDÓCZY GÁBOR DASZÉVE-ELNÖK, SZEGED

Fotó: Karnok Csaba

mert, hogy legalább másfél hónapig nem lehet parkolni a Dóm téren. Most egy újabb
visszás helyzet, hiszen a folyó minden évben
kiönt, több hetet kell várni, mire a part menti
út járható lesz, melyre valószínűleg többen
váltanak majd bérletet. Magyarul, a kiváltott
bérlet nem „felhasználható" bizonyos időtartamra. Kérdésem:
1. A vállalat ezekben az esetekben időarányosan visszatéríti majd a kifizetett bérleti
díjat? KETLEM! Javasolom a bérletet váltóknak, hogy írassák rá pontosan a helyet is, ne
csak a szín jelezze, hogy ott parkolhatnak.

2. Mennyi - hány százaléka a beszedett
pénznek - kerül az önkormányzathoz? Most
olvastam, hogy bizonyos pesti kerületben a
beszedett díj mindössze 20 százaléka a kerületé.
3. Egyre bővülnek azok az utcák, ahol fizetni kell a parkírozásért. Meddig tart ez még!
Hol lesz megállás?
Roppan szűk utcákra is kiteszik a táblát!
4. Egyetlen átkom van csak a cég felé, mely
5767 éves átok: „Legyen kevés az adód".
PRÁGAI BÉLA,
SZEGED

Van hol fogadni
a Kodály-iskolásokat!
Tisztelt Szülők! A Kodály Téri Általános Iskola
megszüntetésével kapcsolatban február 6-án megjelent szülői levélre az alábbi tájékoztatást nyújtom: az intézményben 2007. január 24-én szülői
fórumot szerveztek, melyen önök a levélben leírt
kérdéseiket szintén felvetették. Az ott elhangzott
válaszokat csak megismételni tudom.
Az intézmény bezárását - annak közgyűlési jóváhagyása esetén - a fenntartó a lehető legnagyobb körültekintéssel kívánja megoldani, a feladatellátást, a
szakmai munkát hasonló színvonalon biztosítja a jövőben is. Ennek érdekében a tanulók fogadására két
közeli intézmény kijelölését is tervbe vette az önkormányzat, melyek közül a Rókusvárosi II. Sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
már korábban is rendelkezett a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjához szükséges feltételekkel, szakemberekkel. A másik fogadó intézmény, a
Makkosházi Általános Iskola jelenleg nem lát el ez
irányú pedagógiai feladatokat, ezért a fenntartó - az
átvett gyermeklétszám függvényében - az intézmény
alapdokumentumainak felülvizsgálatát, szükség ese-

tén azok módosítását tervezi. A Kodály Téri Általános Iskola megszüntetéséről szóló döntés után tehát
célszerű minél több gyermeket - lehetőleg teljes osztályokat - átíratni a fogadó intézményekbe, mely egyben a Kodály téri iskolában tanító pedagógusok minél
magasabb számban történő átvételét is biztosíthatja.
A pedagógusok átvétele során elsőbbséget élveznek
azok a tanárok, akik a sajátos nevelési igényű tanulók speciális foglalkoztatásával kapcsolatban továbbképzéseken, tanfolyamokon vettek részt.
Ha a szülők a fentiekben leírt megoldással nem
kívánnak élni, arra is lehetőségük van, hogy gyermeküket egy általuk kiválasztott intézménybe írassák át. Az önkormányzat fenntartásában működő
általános iskoláknak több mint a fele már a korábbi
években felvállalta a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását, így a későbbiekben sem jelenthet problémát a tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók iskolai elhelyezése, a megfelelő fejlesztő
foglalkozások biztosítása.
KARDOS JÁNOS, AZ OKTATÁSI,
KULTURÁLIS ÉS SPORTIRODA VEZETŐJE, SZEGED
SMmmm#ms».

Búcsúzás Margit nénitől
Megrendült szívvel olvasom az újságban a halálhírét: Szabó Mihályné, dr. Szekrényessy Margit, gimnáziumi tanár, életének 93. évében elhunyt. Könnyek szöknek a
szemembe, és emlékezem. 13 éves
voltam, amikor itt a csanádpalotai
iskolában tanított engem. Férjével,
dr. Szabó Mihállyal, három pici
gyermekkel, az úgynevezett „péntek" iskolában laktak. Miska bácsit, aki fizikát és természetrajzot
tanított, Darwin tanár úrnak becéztük, de őt saját kérésére mindenki csak Margit néninek hívta.
Fiatalok voltak, és nagy lelkesedéssel plántálták belénk tudásuk
legjavát. Tiszteltük és szerettük
őket. Most, ennyi év távlatából is
szeretettel gondolok rájuk. Margit nénit én gyerekkorom óta példaképemnek tekintettem. Azt hiszem, 1948-49-et írtunk, javában folyt az úgynevezett kuláküldözés, sajnos vagy hál' istennek,
én is osztályidegennek számítottam. Az akkori tanítóim közül

nem sokan szerettek (vagy nem
mertek szeretni), de Margit néni,
ahogy mondani szokták, felkarolt engem. Mivel már akkor szerettem leírni régi történeteket,
próbálkoztam a versírással, mindig elolvasta írásaimat, és biztatott a tanulásra. Könyveket adott
a kezembe, felkészített az önképzőköri szerepléseke. És ami akkor
nagyon fontos volt nekem, úgy
mint otthon, Szöszikének hívott.
Emlékszem, volt, hogy együtt ettünk zsíros kenyeret, utána indultam haza a tanyára. Ma is érzem a keze melegét, ahogy megsimogatott. Aztán az élet elsodort
bennünket egymástól. Annyit
tudtam, hogy a makói gimnáziumban tanít. Úgy múlt el 50 év,
hogy nem találkoztunk. Akkor
hívtam először telefonon, amikor
az 50 éves osztálytalálkozóra készültünk. Arra kért, keressem fel
személyesen. Eleget tettem a kérésének, és meglátogattam. Ekkor tudtam meg, hogy a látása.

megromlott. Mindketten sírtunk, és csak öleltük egymást.
Végigbeszélgettük a délutánt.
Nem tudtam ott hagyni, fogta a
kezem, nem engedett. Mondtam,
elmegy a busz, nem baj, majd jön
másik, mondta és nevetett. Sajnos, úgy hozta a sors, hogy többé
nem találkoztunk. Most meg itt
nézem a régi osztályképet, és rádöbbenek, hogy valamiről lekéstem. Most illene itt felsorolni, mi
mindent tett hosszú élete során.
Biztosan kapott elismeréseket,
kitüntetéseket, de nem tudok róla csak annyit, jó tanító volt és jó
ember. Meg azt, hogy a szívemhez közel állt, és emlékét megőrzöm, amíg élek. Búcsúzom hát
kedves Margit néni, köszönöm a
sok jót és szépet amire tanított,
és hogy mellettem állt, amikor
szükségem volt a segítségre.
Nyugodjon békében!
Hű tanítványa:
NÉMETINÉ KODRÁN ERZSÉBET,
CSANÁDPALOTA

CSÜTÖRTÖK, 2 0 0 7 . FEBRUÁR 8.
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kéményseprőt 7i

Beengedi-e a

CSÖRÖG 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 kapcsolatok?" delmagyar.hu címre küldhetnek.
VÁSÁRHELY
A 221-073-ról azt tette szóvá vásárhelyi olvasónk, hogy a város főtere, a Kossuth tér esténként még
mindig karácsonyi díszkivilágításban pompázik. A telefonáló ezt
febmárban már pazarlásnak tartja.

PUSKÁS T E R E Z I A
tanácsadó:
- Mivel tízemeletes házban lakom, nemigen van rá szükség, de
egyébként bármikor beengedném. Nem véletlenül hallunk
egyre többet emberekről, családokról, akik szén-monoxid-mérgezésben haltak meg. Úgy gondolom, az ilyen dolgokra érdemes nagyon odafigyelni, hiszen
az életünk múlhat rajta.

GYOVAI DÖME JANOSNE
betanított
lakatos:
- Természetesen be szoktam engedni. Sohasem volt rossz tapasztalatom velük kapcsolatban.
Nálunk egyébként is külön van a
kazánház, és nem kell beengedni
a lakásba a szakembert, ha ellenőrizni jön. Olyan panaszt már én
is hallottam, hogy ebédidőben
jönnek, de ez szerintem nem
annyira vészes.

Bl KA: A ma napot töltse függőben lé*
Ivó ügyei intézésével! Vásárolja meg a
régebben kinézett ruhadarabokat, menjen el
egy szépségszalonba! Fodrászát is keresse fel!
IKREK: Fiatal ismerősével kerülje
la közeli, belsőséges viszony kialakítását! Kellemetlen pletykák vehetik
ugyanis kezdetüket.
j * * ? ! RÁK: Váratlan levelet kaphat. Az
olvasottak folytán komolyan elgondolkodhat lakhelye megváltoztatásáról.
Szüksége lehet egy csendes, nyugodt estére.
Q j OROSZLÁN: Egy közhasznú szerb i vezet vezetésére kérhetik fel. Segítsen, ahol csak tud, ám folyamatos, biztos
pénzbevételi forrásának ne fordítson hátat!
SZŰZ: Ne vegyen mindent véresen
^ 'komolyan, kedves Szűz! Mindennek
megvan a jó oldala. Optimista szemlélettel a
problémákon könnyen felülkerekedik.
MÉRLEG: Vásároljon ruhákat magá• y j nak, és szeretteinek! A drága hobbikat
kerülje a mai nap, mert pénztárcáját megterhelheti vele! A költekezésből vita is támadhat.
Y

SKORPIÓ: Temperamentumos énje
I kerülhet ma előtéfbe. Csípős nyelvével,
keresetien szavaival számos embert megbánthat Gondolkodjon, mielőtt véleményt mond!
. NYILAS: Egy gyerek beavatja a teriveibe, ám ön kételyeket táplál a kivitelezhetőségüket illetően. Néha egy beszélgetéssel jobb belátásra bírhatjuk a nálunk
tapasztalatlanabb embereket, még csak
közbe se kell avatkoznunk direkt módon.
BAK: Ha batal rokona tetteit nem
Startja helyesnek, közölje vele! Nyíltan tudassa vele véleményét! Ha tanácsát
nem fogadják meg, ne szomorkodjon!
^ f t

VÍZÖNTŐ: Fektessen kellé hangsúlyt
I megjelenésére! Menjen el egy szépségszalonba, keresse fel kozmetikusát! Készíttessen új frizurát válasszon ki egy érdekes hajszínt!
í HALAK: A családi ügyeket illetően
*^íkötelességtudóan legyen ott, ahol
szükség van önre! Álljon rokonai segítségére!
Szülei fontos ügyben kérhetik ki véleményét.

T I S Z T E L T OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra Is fenntartja a
jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink
nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A leveleiket csak teljes névvel,
lakcímmel/telefonszámmal fogadjuk. A
lapban azon levelek, e-mail üzenetek jelennek meg, amelyeknek írói nem kérik
anonimitásukat. Kéziratot továbbra sem
őrzünk meg és nem adunk vissza.

KASA IMRE
nyugdíjas
ügyvezető:
- Persze, hiszen a saját jól felfogott érdekem, hogy megnézze,
nem tömődött-e el a kémény.
Gázzal fűtünk, évente egyszer jár
hozzánk a kéményseprő, azt a jelentéktelen összeget pedig megéri
kifizetni, hogy nyugodtan alhassunk. Szerintem akinek van egy
szemernyi felelősségtudata, az
beengedi a kéményseprőt.

NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ

H0R0SZK0P
Q u KOS: Ha nézeteltérése támadt valaV ^ l kivel, tisztázzák le dolgaikat! Szemtől szembe mondja meg őszintén véleményét
az illetőnek! Öntsenek tiszta vizet a pohárba!

SÁNDORSÁNDOR
traktoros:
- Minden további nélkül. A kéményt rendszeresen tisztítani, kotorni kell. Nem lehet elhanyagolni. A kéményseprő ősszel járt nálunk, és magától értetődő volt,
hogy beengedtem, hiszen szükség
van a munkájára. Az igazság az,
nem is hallottam még olyat, hogy
valaki nem engedi be a házba a kéményseprőt. Elképesztő!

PROGRAM

PONT
E-mail címünk: ajanlo(ó>delmagyar.hu

SZÍNHÁZ
SZEGED
KISSZÍNHÁZ
19 óra: Hamlet - tragédia két
részben. Bérletszünet.
MOZI
SZEGED
BELVÁROSI MOZI
ZSIGMOND VILMOS TEREM
15, 20.15 óra: A tökéletes trükk-,
17.30 óra: A parfüm - Egy
gyilkos története.
BALÁZS BÉLA TEREM
16.15 óra: Kék mélység-,
18.30 óra: Szupersztárok
reklámfilmekben-,
20 óra: A parfüm - Egy gyilkos
törtenete.
CSÖKE JÓZSEF TEREM
16, 20.30 óra: Rize,
18.15 óra: Az ptolsó adás.
GRAND CAFÉ
17 óra: Iszonyat. Fekete-fehér
angol thrillcr;
19 óra: Johanna. Színes magyar
operafilm;
21 óra: Takeshis". Színes japán
vígjáték.
PLAZA CINEMA CITY
Mezsgye: 16.30, 18.30, 20.30
óra.
Dreamgirls: 15, 17.30, 20 óra.
Véres gyémánt: 14.30, 17.15, 20
óra.
Bűnös viszonyok: 14.30, 19.45
óra.
Lóra: 16, 20.15 óra.
Az átok 2.: 18 óra.
Éjszaka a múzeumban: 13.30,
15.30, 17.45, 20 óra.
A parfüm - Egy gyilkos története:
16.45, 19.45 óra.
Konyec - Az utolsó csekk a
pohárban : 14.15, 18.15 óra.
Arthur és a villangók: 14, 16 óra.
Apocalypto : 17 óra.
Déja vu: 20 óra.
Táncoló talpak: 13, 15.15, 17.30
óra.
Eragon: M ó r a .
Hohday: 19.45 óra.
Casino Royale: 13.45 óra.
VÁSÁRHELY
MOZAIK MOZI
17.45 óra: Arthur és a villangók.
Színes amerikai animációs film;
20 óra: Eladó a szerelem. Színes
francia vígjáték.
SZENTES
15.30 óra: Hidegzuhany . Színes
francia filmdráma;
17.30 óra: Táncoló talpak.
Színes ausztrál-amerikai
animációs film;
20 óra: Borát. Színes amerikai
vígjáték.
KÖZÉLET
SZEGED
Az ifjúsági házban 14 órakor:
Családbarát programsorozat Babamasszázs. Vezeti: Ráczné
Gyémánt Andrea védőnő;

18 órakor: Akropolisz Táncház.
Vezeti: Kerek Attiláné.
A Közéleti Kávéház rendezvénye a
Roosevelt téri Halászcsárdában
17 órakor: DM-szakácskönyv könyvbemutató. Vendég: Őrfi
Ferenc főszerkesztő-helyettes, a
könyv projektmenedzsere, Lévay
Gizella, a könyv szerkesztője,
Karnok Csaba fotóriporter és
Pintér Melinda marketingmunkatárs. Az esten halászlékóstolásra is meghívják az érdeklődőket. Vendéglátó: Frank
Sándor mesterszakács. Házigazda:
V. Szilágyi Árpád városvédő
polgár, a Magyar Kultúra Lovagja.
A máltai játszótéren (Retek u.
2-4.) 15 órakor: könyvklub.

meg. A kiállítás március 9-éig,
munkanapokon 10-18 óráig tart
nyitva.

A SZTE Tanszéki
Galériájában
(Brüsszeli krt. 37.) megnyílt
Művészpalánták címmel
módszertani gyermekrajzkiállítás, mely február 10-éig
látható.
A TIK
kiállítótermében
megnyílt Karancsi Zoltán
főiskolai docens Színek, fények a
természetben című fotókiállítása, mely február 16-áig
tekinthető meg.

A Bartók Béla Művelődési
Központban 17 órakor: téli
madárgyűrűző tábor DélGörögországban - vetítettképes
előadás. Előadó: dr. Tokody Béla.

Az Alsóvárosi
Kultúrházban
megnyílt Az iható Marosért
című fotókiállítás, mely február
16-áig, hétköznap 10-18 óráig
látogatható.

A Petőfi Sándor Művelődési
Házban 18 órakor: aerobik a jó
formáért. Vezeti: Veszelka Rita.
A Millenniumi Kávéházban
órakor: Sakk-klub.

18

A SZAB-székházban
14 órakor:
az MTA SZAB kibővített ülése.
A műjégpálya nyitva tartása:
7.00-9.30, 10.00-13.30,
17.00-19.00 óráig.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.) 9 órától 16 óráig;
a Szegedi Vadaspark (Kálvária
sgt.) 9 órától 16 óráig várja
látogatóit.
ALGYŐ
A faluházban (Búvár u. 5.) 9.30
órakor:
baba-mama klub;
16 órakor: nyugdíjasklub
(Maszlag Józsefné);
17 órakor: Yögagym stresszoldó
torna (Pap Éva);
18.30 órakor fitnesztorna
(Kovács Krisztina).
KONCERT, BULI
SZEGED
A JATE-klubbati 21 órakor:
Bikini-koncert.
A SZOTE-klubban 22 órakor:
SZEFHE-buli Patkós doktorral.

A Dugonics András Piarista
Gimnázium aulájában látható
Gyulai Líviusz Kossuth- és
Munkácsy-díjas, érdemes
grafikusművész linómetszeteiből, litográfiáiból és
rézmetszeteiből válogatott
kiállítás, mely megtekinthető
február 23-áig mindennap.
A Kass Galériában - 15 éves a
Szög Art Művészeti Egyesület
kiállítása, mely március 18-áig
látható.
A Kézműves Pince és Galériában
: Gurzó Krisztina
kiállítása, mely február 10-éig,
munkanapokon 10-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig látogatható.
A Szerencsejáték Zrt. szegedi
területi
igazgatóságának
épületében (Szilléri sgt. 31-33.)
megnyílt a Szerencsejáték Rt.
fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából, az előző másfél
évtized, illetve a magyar
szerencsejáték korábbi időszakából összegyűjtött emléktárgyakból kiállítás és állandó
tárlat.
A rendezvényházban
- pedagógiai intézetben (Közép fasor
1-3.) Farkas Gyula festőművész
olajfestményeinek állandó
kiállítása és vására tekinthető
meg hétköznap 8-21, szombaton
8 - 1 3 óra között.

A Millenniumi
Kávéházban
19 órakor: Storyville Jazz Band
koncertje.

A Rátkai Sándor Múzeum és a
szegedi
papucskészítő
látványműhely (Szeged, Kiss
Ernő u. 3-5.) szerdán és
péi
énteken 15 órától 17.30-ig
lát
átogatható.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Bartók Béla Művelődési
Központ B galériájában 17
órakor nyílik Barta András
képzőművész Húsz év rajzokban
című kiállítása, melyet Nátyi
Róbert művészettörténész nyit

A Pick Szalámi és Szegedi
Paprika Múzeum (Felső Tisza
part 10.) keddtől szombatig
15-18 óráig várja látogatóit.
Vasárnap és hétfő szünnap.
Állandó kiállítások: A Pick
szalámi története, A szegedi
paprika története.
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FENSÉGES

RÁADÁS

ÁRAMSZOLGÁLTATÓ
Körmöcziné Kőszegi Katalin szegedi olvasónk úgy véli, hogy az
áramszolgáltató dolgozóitól nem
volna szabad megvonni a kedvezményt, hiszen más munkakörökben dolgozók között is van, akinek jár bizonyos kedvezmény.
Egyenlő elbírálás alá kellene he-

KUTYAPISZOK
Tóth Mihályné szegedi olvasónk
bosszantónak tartja, hogy a kutyások nem óvják az utcák, parkok, terek tisztaságát. A telefonáló szerint Szegeden is szigorúbb büntetéssel kellene erre rászorítani a kutyatartókat.
TEJTERMELŐK
A 30/553-7839-ről pusztamérgesi olvasónk arról számolt be,
hogy » tejtermelőket fejléc nélküli papírral keresik meg az
egyik tejfelvásárló nevében, és
minden adatuk megadását kérik
tőlük. Véleménye szerint viszont
ez visszaélésekre is okot adhat,
ha nem megfelelő kézbe kerül.

A Bálint Sándor Művelődési
házban 18 órakor nyílik a
Hammido Alapfokú Művészeti
Iskola félézváró kiállítása,
melyet Nagy Bandó András nyit
meg. A kiállítás március 1-jéig
tekinthető meg, vasárnap és
hétfő kivételével naponta 10-18
óráig.

Az Alsóvárosi
Kultúrházban
17 órakor: gobelinklub Bauer
Krisztina klubvezetővel;
20 órakor: Zsófi-torna.

A Bálint Sándor Művelődési
Házban 15 órától: „Talpalatnyai
Himalája" - Kovács Sándor Tibor
dia- és videovetítéses előadása.

UTCALEZÁRÁSOK
Horváth Zsolt szegedi olvasónk
felháborítónak tartja, hogy bizonyos utcák lakói (legutóbb Újszegeden) önkényesen magukénak nevezik az utcát, és lezárják
a forgalom elől. Az SMS írója
szerint az önkormányzatnak ezt
nem volna szabad megengednie,
mert akkor az ilyen igények lavinaszerűen megnőhetnek.

lyezni a dolgozókat. Tóth István
viszont azt hangsúlyozta, hogy az
áramszolgáltatónál csak a nyugdíjas dolgozóknak kellene meghagyni a kedvezményt, az aktív
dolgozók viszont fizessenek. Nagyon sok bérből élő ember is csak
nehézségek árán tudja majd (ha
tudja) befizetni az áramszámlát.

VAN!

Asztalfoglalás:

(62) 422-157

•Mobile-

Beengedi-e
a kéményseprőt?

Következő kérdésünk:

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

IGEN

NEM

Az SMS számlázása rxxmáltoijo szennf történi

06-30/30-30-921

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

www.delreagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
CSONT L I L L A KATALIN
Január 30., 8 óra 12 perc, 3520 g. Sz.: dr.
Kiricsi Mónika és dr. Csont Tamás Bálint

SZÉPLAKI TIBOR
Február 7., 6 óra 55 perc, 2550 g. Sz.:
Magony Szilvia és Széplaki Tibor (Csengele).

(Szeged).

HORVÁTH VIKTÓRIA
Február 6., 14 óra 55 perc, 4010 g. Sz.: Mézes Andrea és Horváth Viktor (Szeged).
TERGÁR EMESE
Február 7., 0 óra 29 perc, 2700 g. Sz.: Czirok Mária és Tergár Péter (Szeged).
L A K A T O S L I L I SÁRA
Február 6., 23 óra 50 perc, 3760 g. Sz.: Paja Erika és Lakatos Péter (Szeged).

SZENTES
E G R I RENÁTA
Február 6., 15 óra 55 perc, 3640 g. Sz.:
Csomor Éva és Egri László (Szarvas).
KULI
RÉKAANDREA
Február 6., 5 óra 55 perc, 3000 g. Sz.: Váczi
Andrea és Kuli Bálint (Szentes).
Gratulálunk!

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

óráig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
s.o.s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 62/548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16 órától 02 óráig: 62/212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben! Tel.: 62/547-174.
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5.20 Hajnali gondolatok (ism.) 5.23
Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte 9.00 Dob+basszus. Lévai
Balázs műsora (ism.) 9.55 Mit főzzünk ma? 10.05 Szívtipró gimi.
Ausztrál tévéfilmsorozat 10.55
Cucu malac kalandjai. Amerikai
rajzfilmsorozat (ism. j 11.10 Titokzatos Násztya. Orosz-amerikai romantikus tévésorozat 12.00 Deli
harangszó 12.01 Híradó dclben
12.30 Slovenski utrinki. Szlovén
nyelvű nemzetiségi magazin 12.55
Együtt. Velünk élő kisebbségek
13.25 Lapozó (ism.) 13.55 Abszolút. Kulturális portréműsor (ism.)
14.25 Krém Edes mindenkinek
(ism.) 15.20 Kodály 125 15.25
Öntik kérték különki adás Páger
Antal (elvételeiből (ism.) 15.45 Életképek (ism.) 16 25 Quinn doktornő Amerikai tévéfilmsorozat. A szív
kis zugai, 2. 17.15 Hírek 17.20
Körzeti híradók 17.35 Bűvölet Olasz
tévéfilmsorozat 18.30 Jog-alap Jogismereti pereek 18.40 Tv-taxi Mi
önöket szállítjuk, önök a híreket
19.00 Híradó este 19.30 Sporthírek
Időjárás-jelentés 19.40 Gőg Olasz
tévéfilmsorozat, 9.
20.35 A esillagjegyek ura
Franeia tévéfilmsorozat, 4.
21.30 Múlt-kor
.
Történelmi magazin
22.00 Panoráma
Világpolitikai magazin
22.30 Csütörtök este
23.05 Kultúrház (ism.)
23.30 Hírek Benne:
időjárás-jelentés
23.35 Sporthírek
23.45-0.37 Pengető
Világsztárok az A38 hajón.
Vienna Art Orehcstra

6.00 Alexandra Pódium. Kulturális
magazin |12| 6.25 Tények reggel
6.55 Mokka - A TV 2 reggeli magazinműsora. Utána: Kofieinmentes Mokka 9.00 Szóda. Telefonos
játék 10.00 Teleshop 11.35 Alfréd
Hitcheock bemutatja. Amerikai krimisorozat 112| 12.25 Észbontó. Telefonos vetélkedő 13.25 Az elátkozott őserdő Amerikai kalandfilm
112] 15.30 Lisa esak egy van Német
filmsorozat, 287 288. |12| 16.30
Bűhájos boszorkák Varázslatos tárgyalás I12| 17.30 Everwood Amerikai filmsorozat, 84. |12| 18.30
Tények Hírműsor 112| 19.00 Aktív
A TV 2 magazinja J12] 19.30 Jóbanrosszban Magyar filmsorozat, 468
|12| .
20.10 Alomhotcl
Seychellc-szigctck Német
romantikus kalandfilm
21.55 Beiphégor A Louvre fantomja
Francia misztikus film 116|
Közben: kenósorsolás
23.55 Tények este |12]
0.25 Strucc |12l
0.55 Hidcglclősdi Amerikai
horrorvígjáték |18|
2.30 Aktív A TV 2 magazinja
|12| (ism.)

20.00 Gyilkosok szobája
21.35 Híróra
22.40 Ibstvéred feleségét...
0.30 Kép-alkotás
Karátson Gábor műhelyében
0.55 Vers 1.00 Himnusz 1.05 Híradó, sport, időjárás-jelentés 1.25
Mese 1.35 Csehov szerelmei 3.15
Magyar elsók 3.35 Négyzetméter
4.00 Világunk 4.50 Közbeszéd 5.15
Váltó

5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50-9.00 Napkelte
9.00 Mic vogmuc 9.30 Emberi kaland 10.00 Schubert: Gesz-dúr
impromptu 10.05 Srpski ekran.
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin
10.35 Unser Bildschirm. Német
nyelvű nemzetiségi magazin 11.05
Kárpát expressz 11.30 Átjáró. Emberek és történetek a Kárpát-medencében 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 12.30 Fesztikörkép. Fesztiváljáró kulturális magazin 13.00 Angolka. Nyelvtanítás
óvodásoknak 13.25 A törvény kötelez 13.55 Beethoven: Menüett
14.00 Életem, Afrika Magyar dokumentumfilm-sorozat,
9/5.
Lalibcla és a Tana-tó titka 14.55
Segítünk - Munkaügyi körkép
15.20
Növénygyűjtemény
Domonyvölgy Természetfilm 16.00
Válaszd a tudást! Mentés másként.
Szórakoztató kalandozás a tudás világában 17.30 Regélő kövek Francia-kanadai dokumentumfilm-sorozat 1.3/1 Petra, a sziklaváros
18.00 Klikkerek 18.25 Esti mese
18.35 Membrán 19.00 Kultúrház
19.30 Híradó este 20.00 Sporthírek
Időjárás-jelentés
20.10 Filniidő: Kisamerika
Magyar dokumentumfilm
21.05 Kultúrház
21.35 Dán körkép: Az örökség
Dán film
23.25 Halló, halló!
Angol vígjáték-sorozat
0.00 Napló
0.05 Záróra
0.50 Kodály 125 0.55 Szent Istvánvándorlás - Az Országos Kék Túra
Sümeg 1.25 Segítünk - Munkaügyi
körkép 1.50 Klikkerek 2.15 Membrán 2.40 Mie vogmuc 3.05 Emberi
kaland 3.40 Magyarszováti népdalok 3.45-5.17 Válaszd a tudást!

00.00 Képújság 7.00 Híradó (ism.)
7.30 Képújság 13.30 Múltban a
jövő 14.00 Teleshop 14.30
Dokumentumműhely
15.00
Játékháló 16.00 Dokumentumfilm
17.00 Biztonsági zóna 17.30
Képújság 19.00 Közéleti Mozaik
19.40 Képújság 20.30 Hírháló
21.00 Földön túli invázió. Amerikai
sci-fi 23.00 Marabunta - Gyilkos
hangyák. Amerikai akciófilm

6.00 Napi gondolat 7.00 Napi gondolat 8.00 Napi gondolat 10.00
Rozetta, egyházművészeti műsor
10.30 Kóruspódium 11.10 Nótaparti: Ünnepi nótával I. 12.00
Táltosjáték 18.00 Heti Közélet
18.35 Nonstop, ifjúsági magazin
19.35 Ausztria magyar emlékei 6.
20.00 Portré: Sándor Edit, Mihálka
György 21.10 Kultúrszoba (ism.)

Bende Gábor, Somogyi Zoltán 14.00
Délutáni Plusz - Boki 17.00 Sztereó, a
kívánságshow - Molnár Balázs 20.00 Esti
Plusz - Boldizsár Kata
Alföldi Hírmondó 93,1 MHz és a 66,29
MHz 5.55-22.30-ig 6.00 Reggeli krónika
6.30 Dél-alföldi krónika 6.45 Reggeli
párbeszéd 7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás
a Kossuthra 15.0()-18.00-ig Délutáni zenés
magazin 18.30-22.30-ig nemzetiségi
műsorok

J&RAWO/V 8?.?

*r * * , te ,* 1 e eh I h v

(Szeged FM 89,9 MHz, l i k : 62S44-634|
00.00 Vegyes zene 17.00 Szkafander (elcktro, minimai, kísérleti elektronika Ryaruicl)
18.00 [azz Horizont (nagyvárosi filmzenék
Corp.-pal) 19.00 Undorgrund (a H u Beat.hu
műsora) 20.00 Musique Grotesque (az
Improv.hu műsora - kísérleti zenék juhász
Lászlóval] 21.00 Vegyes zene

(FM 100.2 Szeged, 95.7 Szentes)
Telefon: 62635-635 SMSMMS: 06-303030-035
0.00 Még több igazi sláger 6.00 Reggeli
Plusz - Kis Kata 10.00 juventus Plusz -

FM954*

MM

?

Hírek, időjárás, szegedi programok minden óra 55. percében.
6 . 0 0 - 1 0 . 0 0 Cafe 88, az édes ébredés Szalma Emese, Bálint K. Geigő 10.00-14.00
Juice - Száraz Ferenc 14.00-16.00 Mega,
Géza Mega Páti 16.00-19.00 Lécei - Tóth
Péter, tel : 444-088, SMS: 3 0 3 0 3 0 188,
1 9 . 0 0 - 2 1 . 0 0 Eurocxkluzív - európai
toplisták - Gyuris Péter 21.00-06 100%-han
Szeged kedvenc zenei

«

(Adástelcfon: 62533-777, SMS-szám: 06
30-267-7777)
6.00-9.00 Jó reggelt! (félóránként hírekkel)
10.00-11.00 a Napraforgóban D. Szabó
Károlyné,
a
Csongrád
Megyei
Egészségbiztosítási
Pénztár
hódmezővásárhelyi részleg kihelyezett osztályvezetője lesz a vendégünk. T é m a :
Változások az őstermelők társadalombiztosításában 12.00 Déli hírösszefoglaló

13.00-tól
óránként
hírek
14.30
Humorpercek 15.00-19.00 Kívánságműsor
19.00 Full Extra interaktív üzenóműsor
21.00 Koktél, 23.00-tól reggel 6 óráig zenei
válogatás. Közben hajnali 2 és 4 órakor
hírösszefoglaló

SH
6.00 Napzárta (ism.) 6.10 Reggeli Hangadó.
Benne: 7.00 Makó és térsége hírei, kalendárium, horoszkóp és a nap témája 10.00 Déli
mozaik. Benne: közlekedési információk,
friss hírek és minden, ami érdekes 12.40
Sporthírek 14.00 Csillagpor 15.00
Kívánságműsor SMS: 06 2 0 2 2 0 4444, tel.:
510-110, 18.00 Napzárta. A nap híreinek
összefoglalója 19.00 RockSokk 20.00 tói
6.00-ig Makó és a térség legjobb zenéi,
megszakítás nélkül!

©

6.00 Ice express 8.00 Müzli 11.00 Cool-túra
12.00 Koktél 16.00 Ice DJ 17.00 Ice city
18.00 Nekem 80 19.00 Ice D j dupla 21.00
Spoit 22.00 Rctro 00.00 Ismét Ice.

(S7 csatornán 147,25 MHz-en)
00.00 Hangos Képújság 7.00
Felekezeteink életéből - A Honvéd
téri Református Egyházközség 7.30
Színház - Hamlet, A kaktusz virága 8.00 Hangos Képújság 19.00
Szegedtől karnyújtásnyira
Mórahalom - Városi magazin 19.30
Tüdomány - egyetem 20.00
Törzsasztal 20.30 Szó-tér 21.00
Hangos Képújság

- ± I* (a Matávkábel S09 tv-csatornán
161,25 MHz-en)
K L U B
5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli. 00.00 Képújság 7.30 Szegedi Hírek
Ébrcsztőshow. Benne: hírek. Ref- 7.55 Szemközt (ism.) 8.10 Artista
lektor 10.05 Receptklub (ism.) (ism.) 8.40 Lépj egyet előre! (ism.)
10.15 Top-shop 11.20 Receptklub - munkaerőpiac és oktatás 8.55
11.35 Egy rém rendes család. Amerikai vígjáték-sorozat. Kártérítési per Képújság 15.00 Apehanger |12| 12.00 Híradó - Déli kiadás motorépítők magazinja 15.30
16.00
12.15 Nagydarab és Kicsiagy Fran- Dokumentummúhely
(átékháló - telefonos nyereeia vígjáték |12| 13.55 06 91/334
334 Hívjon! Játsszon! Nyerjen! ményjáték 17.00 Biztonsági Zóna
15.05 Disncy-rajzfilmsorozat 15.35 17.30 Képújság 18.00 Nasa, az
Isteni sugallat Amerikai filmsorozat. amerikai űrkutatás története - Új
A lélek sötét éjszakája |12| 16.30 határok megnyitása (25) (ism.)
Balázs - A szembesítőshow I12| 18.30 Artista (ism.) 19.00 Szegedi
17.30 Mónika - A kibeszélősnow
112| 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az Hírek 19.25 Mese 19.30 Körút
20.30 Hírháló - az ország hírei
életem Argentin filmsorozat, 144
112| 19.35 Legyen ön is milliomos! 21.00 Földöntúli invázió. Amerikai
20.10 Fókus 20.40 Barátok közt sci-fi 23.00 Szegedi Hírek (ism.)
Magyar filmsorozat, 3725-3726. 23.25 Képújság
|12|
21.15 Esti showdcr Fábry
Sándorral (12]
23.05 Házon kívül Heti magazin
00.00 Képújság 7.00 Főcím, mű23.35 Figyelők |16]
0.35 Reflektor
sorajánló 7.01 Reklám 7.05 Híradó
Sztármagazin 112|
7.15 Az év sportolója 2006 díját0.50 Infoniánia
adás (ism.) 8.45 Reklám 8.50
Multimédia-magazin |12]
Híradó 09.00 Képújság 17.00
1.20 Egy rém rendes család
Biztonsági zóna 17.30 Képújság
Amerikai
vígjáték-sorozat 112|
18.00 Főcím, műsorajánló 18.01
1.45 Odüsszeia Amerikai
Reklám 18.05 Híradó 18.15
kalandfilmsorozat, 1.
Kultúrtörténeti emlékek a Maros
A katasztrófa |12]
2.30 Házon kívül Heti magazin völgyében II. (Korok, stílusok)
(ism.) 3.00 Fókusz Közszolgálati 18.40 Fókusz - Páger Díj 2007 magazin (ism.) |12|
riportok 19.30 Klippercek 19.45
Reklám 19.50 Híradó 20.30
Hírháló 21.00 Földöntúli invázió.
DUNA
5.25 Világhiradó 5.35 Gazdakör 6.00 Amerikai sci-fi 23.00 Marabunta Reggel 8.00 Agara 8.30 EU -járat 9.00 Gyilkos hangyák. Amerikai akcióKikötő 9.20 Ki volt George Orwcll? film 01.00 Mindörökké Júlia!
10.05 Külvárosi rendőrök 11.00 Élő Argentin tévéfilmsorozat
egyház 11.30 Kívánságkosár 14.00
A Geo bemutatja: A fantasztikus
alagút 14.30 Magyar elsők 14.50
Q T V
Orosz dokumentumok 15.45 Skippy
kalandjai 16.10 Aranykorona 16.30 16.00 Hódmezővásárhely Megyei
Prizma 17.00 Világunk 17.45 A há- Jogú
Város
közgyűlésének
zigazda ajánlja 18.00 Híradó, sport,
időjárás-jelentés 18.30 Váltó 18.40 közvetítése a városházáról 0.00
Képújság
Mese 19.00 Külvárosi rendőrök
I

A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai 2 0 0 4 és 2 0 0 6 között vissza nem térítendő európai uniós támogatásokkal segítették a hazai fejlesztések
és beruházások megvalósulását. A sikeres pályázóknak köszönhetően Magyarország minden második településén elkezdődött egy hosszú távú fejlesztési
projekt. A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében az önkormányzatok élhető, modern környezetet biztosítanak a régióban élőknek és az o d a
látogatóknak. Ezért épülnek új utak, ezért újulnak meg városrészek, óvodák ós iskolák, turisztikai látnivalók szerte az országban. A területfejlesztési
beruházásoknak köszönhetően az ország régiói felzárkóznak egymáshoz és azonos ütemben fejlödnek tovább.
2 0 0 7 - t ő l a z Új M a g y a r o r s z á g F e j l e s z t é s i T e r v v e l f o l y t a t ó d i k a s i k e r t ö r t é n e t . P á l y á z z o n ö n is!
Készüli az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. További információ: www.nfu.gov.hu; tel: 06 40 638 638
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A MINDENNAPI EGÉSZSÉGÉRT
Nyugodtan ébredni, lelkesen dolgozni, meghitten játszani, tanulni a gyerekekkel,
beszélgetni a párunkkal. Mindannyian erre vágyunk.
A valóság:
Rohanunk, semmire sincs idő. Nem érünk rá törődni sem a testi, sem a lelki
egészségünkkel.
A következmény:
Kimerült, fáradt szervezet, legyengült immunrendszer, sorozatos megbetegedések.
A minden is semmivé válhat egészség nélkül.
Mi tegyünk?
Éljünk kissé nyugodtabb tempóban, az egészségünk védelmében pedig segítségünkre lesz a több évtizede bevált magyar készítmény, a Béres Csepp, mely - az immunrendszer erősítése révén hatékony segítséget nyújt az influenza
veszélyes időszakokban, a meghűléses betegségek, járványok idején,
- komplex készítmény, mely speciális formában, megfelelő arányban biztosítja
a szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokat, nyomelemeket,
- hozzájárul a szervezet ideális működéséhez,
- jó hatékonyságú a betegségek megelőzésében,
- segíti a betegségekből való gyógyulást.
Amit fontos tudnunk:
A megfelelő hatás eléréséhez megfelelő mennyiségben és megfelelő ideig kell
szedni. Legalább 6 héten át, kúraszerű alkalmazását javasoljuk.
Az eredmény:
- a szervezet biokémiai egyensúlya helyreáll,
- jól működik az ellenálló képesség,
- megszűnik a fáradékonyság, a gyengeség érzet,
- a szervezet ellenáll a kórokozók támadásainak,
- elmaradnak a betegségek,
- vagy, ha mégis előfordulnának, enyhe és
gyors lefolyásúak lesznek.

Béres Csepp"
Az immunrendszer kiemelt támogatója
A Béres C s e p p ' v é n y n é l k ü l k a p h a t ó r o b o r á l ó g y ó g y s z e r
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Weltauto
Használt autók garanciával

Az a biztos, ami Weltauto

Skoda márkakereskedés és szerviz • Volkswagen márkaszerviz
• Használt autó kereskedés • Közvetlen kárfelvételi hely

garancia a 10 évnél fiatalabb autókra!

6728 Szeged, Dorozsmai út 48. Tel.: 62/549-050, Fax: 62/549-051
Chevrolet Lacetti Elité 1 . 6 16V

Skoda Fabia Comfort1.4 MPi

Skoda Fabia C o o l 1 . 2 i 1 2 V

2000. 05., tehér. 5 ajtós, tulajd.
száma: 1.54 000 km, műszaki érvényesség: 2008 05. Extrák: benzin,
injektoros, kp.-i zár. el. ablak, el
tükör. 1ordulatsz.nl., rádiós magnó,
színezett üveg. Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves. hitellehetőség, beszámítás. Egyéb: plüsskárpit.
Irányár
SÜ 000 Ft

2005.02.. világoskék metál, 5 ajtós.
34 000 km. 2009 02. érv míísz.
Extrák: benzin, injektoros. ABS. klima, légzsák: 2 db, kp.-i zár. el. ablak
4x, el. tükör, rádiós magnó. CD. színezett üveg, Mo.-on vásárolt, szervizkönyves. hitellehetőség, beszámítás. Egyéb: bőrcsomag, plüsskárpit. Irányár: 2 350 000 Ft

2000 11.. fehér. 5 ajtós, 1. tulajd..
67 800 km. műsz. érv: 2007. 07.,
benzin, injektoros, ABS. légzsák
2 db, szervokormány, indításgátló,
kp.-i zár, el. ablak, ködfényszóró,
lordulatsz. m.. rádiós magnó, CD.
vonóhorog, színezett üveg. Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: í 360 000 Ft

2004.06., fehér, 5 ajtós, 1. tulajdonostól, 48 000 km, 2008.06-ig érv.
müsz. Extrák: benzin, injektoros,
klíma, 2 db légzsák, szervokormány,
indításgátló, kp.-i zár, tordulatsz.m.,
rádiós magnó, színezett üveg, Mo.on vásárolt, szervizkönyves, hitellhetőség, beszámítás.
Irányár: I 790 000 Ft

Suzuki Liana 1.61

Fiat Panda 1.1i

Suzuki Swift 1 .Oi GLX

Skoda Fabia Sedan Cool
1.2 12V

Skoda Fabia Classic 1.2i 12V

Hyundai Atos 1.1i

I

2003.11.. világoskék metál. 2007.
11-ig érv. műszaki, 47 000 km.
5 ajtós. Extrák: benzin, injektoros.
1 db légzsák, kp.-i zár. riasztó, rádiós
magnó, színezett üveg, Mo.-on
vásárolt, szervizkönyves. újszerű
állapot, hitellehetőség, beszámítás.
Irányár: 1199 000 Ft

flWHPIM^Pmw

4

Opel Astra Caravan 1.4i 16V

PQ BÉRES

Az egészséges emberért
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IKESZAutÓ

A megbízható megoldás

Műszaki
vizsgabázis

Műszaki vizsgáztatás • Zöldkártya ügyintézés
• Eredetiség vizsgálat
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 112. Tel.: 62/471-242

wm

Skoda Fabia Eco 1.2i

VW Golf Variant 1.9PDTD

2005.06 . teketemelál. 4 ajtós. 1 tul
69 887 km. 2009.06-ig műsz. Extrák
dízel, ABS. klíma, légzsák 4 db. tempómat. szervokormány, rndrtásgátlé.
kp.-i zár, et ablak 4x. el. fűlhető tükör,
tolatóradar, számitógép, tordulatsz m
rádiós magnó. C0. alufelni. színezett
üveg. Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, újszerű állapot, hitellehetőség,
beszámítás. ASR 17" alutelni.
Irányár 4 : . .
1 ír

2003 0 6 . fehér. 5 ajtós. 37 200 kmrel, 2007.06-ig műsz. Benzin, injektoros. légzsák 1 db. lordulatsz m.,
rádiós magnó. Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves. hitellehetőség, beszámítás. Szinrefújt lökhárító
Irányár. 34b 0001

2000., sötétkék, 5 ajtós. 1. tulajdonos, 136 000 km. dízel, ABS. digit.
klíma. 4 db légzsák, tempómat,
szervokormány, indításgátló, kp -i
zár. 4x el. ablak, el. tükör, ülésfűtés, tordulatsz.m.. rádiós magnó,
CD. hitellehetőség, beszámítás
Egyéb: Tiptronic aut
Irányár: 198
IFI

Skoda F a b i a k o m b i C o o l 1 . 2 i 1 2 V

www.ikeszauto.hu

Eladná használt autóját?
2003. 08., sötétzöld metál. 4 ajtós,
80 300 km-rel. 2007.08-ig műsz. Extrák: benzin, injektoros. ABS, klíma,
légzsák 2 db. szervokormány, kp.-i
zár, et ablak 4x. el. tükör, tordulatsz.m.. rádiós magnó, CD, Mo.-on vásárolt, szervizkönyves. hitellehetőség,
beszámítás. Irányár: 790 Q00 Ft

2004. 02., bordómetái, 5 ajtós, t.
tulajdonos. 27 801 km, 2008 02ig érv. műsz Extrák: benzin, injektoros, f db légzsák, indításgátló,
kp.-i zár. el. ablak, színezett üveg,
Mo.-on vásárolt, szervizkönyves.
újszerű állapot, hitellehetőség.
beszámítás Irányár:

2004. 09. évjárat, világoskék, 4 ajtós. első tulajdonostól, 39 500 km,
2008.09-ig érv. műszaki. Extrák: benzin. injektoros, klíma, légzsák t db,
szervokormány, ködfényszóró, tordulatsz.m., rádiós magnó. Mo.-on
vásárolt szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás. Ir.ár: 1750 oou Ft

2003.11. hó, kék. 5 ajtós, 75 000
km. 2007.11-ig érv. műszaki Extrák: benzin, injektoros, 1 db légzsák, szervokormány, indításgátló,
kp.-i zár, ködfényszóró, lordulatsz.
m „ színezett üveg, Mo.-on vásárolt. szervizkönyves, hitellehetőség;
beszámítás.
Irányár •

1996.12., fehér. 5 ajtós. 115 000
km, 2008.08 -ig érvényes műszákivá!. Extrák: benzin, injektoros.
1 légzsák, indításgátló. központi zár,
ködfényszóró, fordulátszámm.. rádiós magnó, színezett üveg, Mo.on vásárolt, hitellehetőség, beszámítás. Egyéb: tetösin
Irányár:

2004. 07 . feketemetál, 5 ajtós.
1 tulajdonostól. 80 000 km. 2008
07-ig érv. műszaki Extrák: benzin,
injektoros. Idima. 2 db légzsák, szervokormány. indításgátló. kp.-i zár,
tordulatsz.m., színezett üveg, Mo on vásárolt, szervizlrönyves, újszerű állapot, hitellehetőség, beszámítás. Irányár 1 790 000 Ft

mmumuM

VW P0L01.0Í

Skoda Fabia Best 1.4i 16V

Skoda Fabia kombi 1.2i 12V

Citroen Berlingo 1.81 SX

• 3

360 otut Ft

Készpénzes autófelvásárlás
Szívesen eladná használt autóját?
2005 10.. metátszürke. 5 ajtós, 1
tul. 5000 km-rel. 2009.10-ig műsz
dízel. ABS. klíma, légzsák, aut., szervokormány. indításgátló. kp.-i zár.
riasztó, el ablak, tükör, kődfényszóró. számitógép, tordulatsz.m.. alutelni, Mo.-on vásárolt, szervizkönyves.
csere erdekei, hitellehetőség, beszámítás. Bemutatőautó. Plusz 350 000
Ft értékű telefonról vezérelhető állófűtés. 1.5 M Ft kedvezménnyel
Irányár: ; 999 686 Ft

2006. 03., tehér, 5 ajtós, tulajd.
száma: 1,61 000 km, műsz. érv.:
2009.03. Extrák: dízel, légzsák 1 db.
szervokormány, kp.-i zár, riasztó,
rádiós magnó. Mo.-on vásárolt,
szervizkönyves, újszerű állapot, hitellehetőség. beszámítás.
Irányár:

1997-es, piros, 5 ajtós, 112 800 km.
műszaki érv.: 2007.08. Extrák: benzin. injektoros. ABS. 2 db légzsák,
szervokormány, Kp.-i zár. tordulatsz.
m., rádiós magnó, színezett üveg.
hitellehetőség, beszámítás. Egyéb:
sportbelső, napfénytető.
Irányár: , aúo 600 Ft

2003. novemberi, citromsárga, ötajtós. 92 000 km, 2007 nov. érvényes
műszakival. Extrák: benzin, injektoros. klima. légzsák 2 db, szervokormány. indításgátló, központi zár. el.
ablak, ködfényszóró, tordulatsz.m.,
rádiós magnó, CD, színezett üveg,
Magyarországon vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség, beszámítás Egyéb: bőrkormány.
Irányár:

2004. 01., kék, 5 ajtós, 1. tul., 54
300 km, 2008,01-ig étv. mösz. Extrák: benzin, injektoros, légzsák: 1
db. szervokormány, kp -i zár,
tordulatsz. m., rádiós magnó, CD,
vonóhorog, színezett üveg, Mo -on
vásárolt, szervizkönyves, hitellehetőség. beszámítás Extrák: tetősín.
Irányár: 1 699 000 Ft

1999.12 . sötétkék metál, 4 ajtós,
203 000 km. 2007.10-ig érvényes
műszakival. Extiák: benzin. in|ektoros, ABS, klima. 2 légzsák, szervokormány, indításgátló, központi zár,
el ablak, lordulatszámm., rádiós
magnó. CD. alutelni, színezett üveg.
Mo.-on vásárolt, szervizkönyves.
hitellehetőség, beszámítás
Egyéb: plüsskárpit. téhkerék-gárnitűra.
Irányár: . . . C3Ű Ft

Most az IKESZ Autó megvásárolja 10 évesnél fiatalabb
használt gépkocsiját Ezentúl nem csak beszámítjuk,
hanem azonnali készpénz kifizetéssel meg is vásároljuk
autóját!
•További részletekért érdeklődjön márkakereskedésünkben!

hl ön Skoda^narkakemiiedöie

IKESZ Autó

A megbízható megoldás

6728 Szeged.
Dorozsmai írt «8.
Tel. 62/554-897,
Mobil 50/687-8490.
www. ikeszauto. hu
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•KAPCSOLATOK*

Holnap Debrecenben folytatja a bajnokságot a Szeged

Rangadókkal kezd a Pick

Szarvas Zsoltot aljas
módon arcon ütötték
LEGRANDMETALCOMSZENTES
Tfegnap m e g m ű t ö t t é k Szarvas
Zsoltot, a Legrand-MetalComSzentes futsalcsapatának játékosát. A labdarúgó feljelentést
tesz az ellene szándékosan szabálytalankodó H a m a r Sándor
(Kanárik) ellen, aki a legutóbbi
meccs holtidejében két helyen
is eltörte Szarvas arccsontját.

Dániel Andjclkovics másfél hónapot hagyott ki sérülés miatt

w

PICK SZEGED

A férfi kézilabda NB I-ben holnap befejeződik a közel két hónapos szünet. A Pick Szeged a
bajnokság alapszakaszát pénteken 18 órától Debrcccnbcn folytatja. Zorán Kurtcs edző szerint
nem lehet kérdéses a győzelem.
Zöran Kurtest, a Pick Szeged
mesterét igazán nem lehet irigyelni. Az őszi idény nagy részében sérülések miatt szinte egyetlen egyszer sem tudott komplett
csapatot a pályára küldeni.

A válogatottak nélkül
De a bajnoki szünetet sem tudta zavartalanul végigdolgoztatni
a csapattal, hiszen a válogatottak
egész végig hiányoztak.
- Mindig problémája egy edzőnek, hogyan oldja meg a válogatottak hiányát, majd azok visszaépítését a csapatba - kezdte a beszélgetést Dobozi Iván technikai
vezető tolmácsolásával Zorán
Kurtes edző. Majd így folytatta: A válogatottak távolléte nem
csupán létszámban jelent gondot. Tapasztalatom szerint, mivel ők nem pihennek, hanem
fontos és nehéz mérkőzéseket
játszanak, ennek hatása előbb
utóbb jelentkezni fog a teljesítményükben. De egy kis pihenéssel vissza lehet hozni őket a ren-

Buday Dániel az SK Kronauban
A német kézilabda Bundesligában szereplő mannheimi SK Kronau Östringen csapatához igazolt Buday Dániel, a Bajnokok Ligájában negyeddöntős MKB Veszprém válogatott irányítója.
- Három és fél éves szerződést kötöttem. A német csapatnál
remek körülmények várnak rám, a klub vezetése nagyratörő tervekkel vág neki a következő idénynek. Természetesen tudnak a
vállsérülésemről, tisztában vannak vele, hogy hónapokig is eltarthat, amíg újra teljes értékű munkát végezhetek - nyilatkozta
az egykori Pick Szeged-játékos.
Buday új együttese jelenleg a kilencedik helyen áll a Bundeshgában.
des kerékvágásba. Az itthon
maradottak közül csak Krivokapics nem tudott teljes értékű
munkát végezni, a többiek azonban jól felkészültek.
Már a kezdetkor szükség is lesz
a jó formára, hiszen annak a Debrecennek lesz a vendége a Tisza-parti gárda, amely az ősszel
Szegeden sem egykönnyen adta
meg magát, s amelyet a Veszprém
is csak két góllal tudott legyőzni
idegenben. Aztán pedig következik a dunaújvárosi rangadó,
amely most is óriási csatát ígér.

Krivokapics hiányzik
- Egyelőre nincs szó a Dunaferr elleni összecsapásról, hiszen
a Debrecenre kell koncentrálnunk - jelentette ki a szakember.
- A Debrecen agresszív kézilabdát játszik, amely az utolsó pillanatig küzd. Nagyon komolyan
kell venni ezt a találkozót. Sajnos a belső hármas, a Krivoka-

Érdekes tekerangadó
Ma 17 órakor az újszegedi tekeés bowlingcentrumban teke bajnoki rangadóra kerül sor: a szuperliga éllovasa, a Fcrroép-Szeged
a harmadik Kunfehértót fogadja.
Az első játszik a harmadikkal? Ez
aztán a rangadó! Ha csak a tabellát nézzük, valóban igaz a megállapítás. Ám a férfi teke szuperliga
elsője, a Ferroép-Szeged és harmadikja, a Kunfehértó között tizenöt pont a különbség. Éppen öt
győztes meccsnyi. A szegedi gárda eddig hozta az összes mérkőzés három pontját |így összesen
33 van belőle), míg az újonc kunfehértói gárda meg-megbotlott elsősorban idegenben.
A ma 17 órakor kezdődő, a hétvégi fordulóból előrehozott bajnoki találkozó esélyese ennek
megfelelően a Ferroép, amely hazai környezetben, az újszegedi te-

Fotó: Segesvári Csaba

ke- és bowlingcentrumban még
nem kapott ki. Am a legutóbbi
fordulóban a Kunfehértó megdöntötte saját pályáján a csapatcsúcsot - az új rekord: 3749 fa - ,
mígZavarkó Vilmos 671 fás teljesítményénél sem dobtak többet
még abban a létesítményben.
Kakuk Leventéék az elmúlt fordulóban szintén kiválóan tekéztek, és közel hatszáz fás átlagot elérve 8:0-ra verték a Sopront.
A meccs érdekessége lehet,
hogy a hosszú éveken át Szegeden játszott egykori kedvenc, Bódi Tibor most először tér vissza
az újszegedi pályára ellenfélként.
M. J.
KARSAI KLAGENFURTBAN
A hét végén az ausztriai Klagenfurtban meghivásos világkupaversenyt rendeznek, amelyre a szegedi vb-eziistérmes Karsai László
is meghívást kapott. A válogatott
tekés holnap indul útnak a világ
legjobbjait felvonultató viadalra.

pics, Andjelkovics, Ilyés trióból
most is hiányozni fog egy, Krivokapics. így most sem tudunk teljesen kompletten kiállni. Ezzel
pedig csorbul a támadásunk ütőképessége. Bár Puljezevics gyógykezelésre jár, de ő sportemberhez
méltóan vállalja most és Dunaújvárosban is a játékot.
Amikor az elmúlt év júliusában
Zorán Kurtes a terveiről beszélt,
kijelentette, hogy az alapszakasz
végére, a rájátszás kezdetére
csúcsformába szeretné hozni a
csapatot. Azóta a BL-ből és a Magyar Kupából való kiesés miatt
másra nem is kell már koncentrálnia a gárdának. Vajon most hol
tart ezen az úton a csapat?

Maximumra törekednek
- Már az előzőekben is céloztam arra, mennyire fontos az,
hogy a legerősebb összeállításban lépjünk rendszeresen pályára. Az Ilyés, Andjelkovics, Krivo-

kapics hármasból eddig valaki
mindig hiányzott. Ha ez nem
lesz így, akkor mondhatok határozott véleményt arról, hol tartunk. Egyet azonban nyugodt lelkiismerettel kijelenthetek, mindenki odaadóan dolgozik. Minden meccsre úgy megyünk fel,
hogy nyernünk kell. A vezetés elvárását pedig igyekszünk maximálisan teljesíteni. Nagyon remélem, hogy az elnökség is látja
a sérüléshullámból adódó problémáinkat - fejezte be Zorán
Kurtes edző.

Szigorú vezetőség
A hétfői sajtótájékoztatón Pistrui László kijelentette, hogy a
csapattal szemben
immáron
meghirdették a nulla toleranciát.
Olyan kisiklás többet nem fordulhat elő, mint amilyen bekövetkezett a Tatabánya elleni
MK-nyolcaddöntőben.
Reméljük, péntek után nem lesz szükség szankcióra.
SÜLI JÓZSEF
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Veszprém
1313
2. Pick Szeged
1413
3. Dunaferr
1411
4. PLER
14 9
13 7
5. Debrecen
14 5
6. Tatabánya
7. Százhalombatta 14 5
8. Gyöngyös
14 4
14 3
9. Győr
14 4
10. Nyíregyháza
11. Békés
14 4
14 2
12. Komló

- -492-292 26
- 1 431-339 26
1 2 444-334 23
1 4 366-374 19
1 5 376- 346 15
1 8 411-460 11
- 9 348-387 10
- 10 314- 364 8
2 9 353-410 8
- 10 375-434 8
- 10 361-450 8
- 12 333-414 4

Októberig zárt kapu Milánóban

Alkalmatlan pályák
Olaszországban - a szigorúbb
biztonsági előírásokat figyelembe véve - az élvonalbeli labdarúgócsapatok zömének alkalmatlan a s t a d i o n j a arra, hogy n é z ő k

előtt rendezzenek mérkőzést.
RÓMA (MTI/DPA)
Átalakítási munkák miatt októberig bezár az Internazionale és az
AC Milán hazai labdarúgó-mérkőzéseinek otthont adó milánói
Giuseppe Meazza Stadion.
- Októberig tart, amíg az új biztonsági előírásoknak megfelelően
sikerül átalakítani a stadionunkat, addig zárt kapuk mögött rendezzük meg az itthoni meccseket. A munkálatok 22 millió euróba kerülnek, a költségeket fele-fele arányban álljuk az Internazionaléval - jelentette be tegnap Adriano Galliani, a Milán alelnöke. A két milánói sztárcsapat
az átépítés befejezéséig a Bajno-

kok Ligájában is csak zárt kapuk
mögött rendezhet meccseket.
A másodosztályú Napoli stadionja sem felel meg a szigorú biztonsági előírásoknak. A dél-olasz
egyesület vezetői sztrájkkal fenyegetőznek, ha nézők nélkül kell
pályára lépnie a csapatnak. A legújabb információk szerint jelenlegi állapotában az élvonalbeli klubok stadionjai közül csak a római,
a torinói, a sienai és a palermói alkalmas arra, hogy ott nézők előtt
rendezzenek mérkőzéseket.
Az Olasz Labdarúgó-szövetség
(FIGC) várhatóan lapzártánk után
hoz döntést arról, hogy a hétvégén
folytatódik-e a bajnokság.
ÚJABB GYANÚSÍTOTTAK
5

Újabb négy Kiskorú futballhuligánt
állítottak elő a rendőrök a múlt
pénteki, cataniai, halálos áldozatot követelő (Filippo Raciti rendőr)
rendbontással kapcsolatban.

Pedig a közelben sem volt a labda.
A
Legrand-MetalComSzentes NB l-es futsalcsapatának játékosa, Szarvas
Zsolt
mégis súlyos sérülést szenvedett. N e m számíthatott rá,
hogy a Kanárik labdarúgója,
Hamar Sándor egy óvatlan pillanatban a fejére igen erős ütést
mér, amely komoly sérüléseket
okozott neki. Ha párharc közben történik mindez, akkor
sem fogadható el ez a mozdulat, sőt a sok szem- és arcsérülés miatt a bírók ma már fokozottan figyelnek a felugrásoknál a könyöküket használó játékosokra. Ám a m i t Szarvassal
tett az ellenfél, aljas dolog volt.
A játékos még az altatásos operáció előtt mondta el, mi is történt vele, illetve hogy milyen
hosszú idő alatt épülhet fel.
- A Kanárik térfelén a hatoson
belül álltam, a labda valahol a
félpálya környékén volt, amikor
oldalról-hátulról hatalmas ütést

kaptam a fejemre - emlékezett
vissza
a
bajnoki
meccsre
Szarvas. - Már volt hasonló sérülésem, amikor Egerben az állkapcsom tört el egy fejelésnél, így
rögtön éreztem a zsibbadásból és
a fájdalomból, hogy komoly a
baj. Be is írattuk a jegyzőkönyvbe, hogy szerintünk mi történt.
Rögtön a mecoB után elmentem
az ügyeletre, majd másnap befeküdtem a szentesi kórházba. Nagyon bízom benne, hogy amit
előzetesen
mondanak,
a
hat-nyolc hetes felépülési időnél
inkább az első dátum valósul
meg. Két-három hét múlva pedig
szeretnék már futni.
Szarvas Zsoltról a tüzetes orvosi vizsgálatok után kiderült,
nem csak hogy két helyen tört el
az arccsontja, de az arcürege is
átszakadt. Tegnap kora délután
pedig már megműtötték: egy ballon segítségével próbálják helyére tenni az eltört csontot. A labdarúgó hangja fáradt volt a műtét után, azt a kérését pedig,
amely szerint inkább ne fotózzuk, mert nem igazán érzi jól
magát, természetesen tiszteletben tartottuk. Az biztos, hogy
még napokig a kórház lakója marad.
A szentesi játékos minden kérésünkben készséges, az eset miatt rettenetesen feldúlt felesége,
Gabi elmondta, feljelentést tesznek Hamar ellen súlyos testi sértés bűntette miatt.
MÁDI JÓZSEF

A körbeverések után a szerencse elpártolt tőlük

Peches vásárhelyiek
MUNKATÁRSUNKTÓL
A 20 éven aluliak viadalán, a férfi vízilabda Komjádi-kupában
négy helyszínen rendezték meg a
csoportmérkőzéseket. Eger, Budapest és Kecskemét mellett Vásárhelyen is vízbe ugrott négy
csapat. A házigazda HVSC mellett a Domino-BHSE, a Pécs és a
MAFC kapott besorolást a kvartettbe.
A dominósok csoportgyőzelmét előre lehetett borítékolni, a
második továbbjutó helyért viszont nagy csatát volt vártak. A
körbeverések után a szerencse
elpártolt Kásás Zoltán és Kasza
Károly tanítványaitól (Fáy, Somodi, Benke, Benyhe Kis, Földesi, Barna T., Fodor Á., Nádas-

di G., Nádasdi Z „ Gallyas, Kasza, Hajdú, Szabó ]., Vigh), a
Pécs mögött úgy lettek harmadikok, hogy a p o n t s z á m u k és a
gólkülönbségük is megegyezett
a Baranya megyeiekkel, csakhogy kevesebb találatot szereztek...
Eredmények: MAFC-Domino-BHSE 4-14,
MAFC-Pécs
8-7, HVSC-MAFC 9-5, FTVSCPécs 6-9, Pécs-Domino-BHSE
10-14,
HVSC-Domino-BHSE
8-11.

AVEGEREDMÉNY
3 3
1. Domino
1. Pécs
3 1
3 1
3. HVSC
3 1
4. MAFC
Az első kettő jutott a nyolc közé

-

2
2
2

39 262317-

22
28
25
30

6
3
3
3

Motor-Art SME:
újabb sikeres idény
A Motor-Art SME motokrosszosai szerves részét képezik a szegedi
sportéletnek. Igaz, ritkán hallatnak magukról, de az országos
sorozatokat mindig szép eredményekkel zárják. így volt ez az
elmúlt esztendőben is.
A Motor-Art SME és így az elnök, Farkas János nevéhez nem csupán a
versenyeken való részvétel, hanem a rendezés is kötődik. A kezdetektől sikeresen bonyolítanak le motokrosszviadalokat az Öthalmi úton
létrehozott impozáns létesítményben. A 2006-os esztendőben az
amatőr kupasorozat 10. fordulójának adtak otthont. Az esemény a tízes szám jegyében „zajlott", hiszen szeptember 10-én (az idén szeptember 2-án lesz) tartották, és ez volt az egyesület históriájának tizedik versenye.
- A résztvevők számát és a nézői érdeklődést tekintve is az elmúlt
évekhez hasonló volt a 2006-os eseményünk. Ezért idén visszatérünk
szeptember első hétvégéjére, a halászléfőző fesztivál időpontjára, hátha ez hozzánk is toboroz nézőket, érdeklődőket. Korábban másképpen gondoltuk. Szeretnénk a sportbarátokat az idén még jobban kiszolgálni, a lelátórészt úgy kialakítani, hogy még élvezhetőbbek, követhetőbbek legyenek a futamok. Ismét magas színvonalú versenynek akarunk otthont adni. A pálya minőségén is javítunk, bár az akadályokhoz n e m nyúlhatunk, mert a licenc-szel rendelkező pályákon a miénk ilyen - nem lehet azokon változtatni.
Az eredményességre sem panaszkodhat a 24 tagot számláló klub első embere. Jákob Béla a szenior 125 kem-esek mezőnyében a legjobbnak bizonyult, Márta Ferenc (250 kem extra) és Török Ádám (50
kem) pedig bronzérmet szerzett. Újdonság, hogy a Motor-Art SME tavasztól motorparkot hoz létre (50 kcm-től a quadokig), melynek segítségével az Öthalmi úti létesítményben a gyerekek kipróbálhatják a
sportág iránti affinitásukat, tehetségüket, úgy, hogy a szülőknek n e m
kell megvásárolniuk a drága gépeket. Ez egyfajta utánpótlásbázis
megteremtését is célozza, szolgálja.
I.P.
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Magyarország a harmadik helyen végzett a ciprusi tornán

Pályáról pályára

Priskin duplája döntött
A magyar labdarúgó-válogatott - miután tegnap legyőzte a letteket
- harmadik helyen végzett a ciprusi négyes tornán.
MUNKATÁRSUNKTÓL

•

MAGYARORSZÁG-LETTORSZÁG 2-0 (1-0)
Ciprus, felkészülési torna, a 3. helyért. Limasszol, 200 néző. Vezette: Kallis (ciprusi).
Magyarország: Fülöp - Csizmadia, Balogh B., Vaskó, Pollák - Fiikor (Tóth), Zsidai,
Tőzsér (Rodenbücher) - Kanta (Sándor Gy.) - Farkas II. B. (Tisza), Priskin (Hrepka).
Szövetségi kapitány: Várhidi Péter. Gólszerző: Priskin (31., 50).
Várhidi Péter szövetségi kapitány úgy döntött, hogy a tegnapi tizennyolcas meccskeretbe nem nevezi Husztit, Gerát és Vanczákot, míg a
kezdőben három újoncnak [Vaskó, Zsidai és Fiikor) szavazott bizalmat.
Az első percek enyhe magyar mezőnyfölényt hoztak, a 10. minutumban Tőzsér 30 méteres lövését védte Kolinko. Ezt követően az ellenfél is „felébredt", a lettek előtt is adódtak lehetőségek. De a vezetést a mieink szerezték meg. A 31. percben Kanta adott be balról, a
felfutó Tőzsér 19 méterről lőtt, a kapus Priskin elé ütötte a labdát, aki
közelről nem hibázott, 1-0. Majd a szünet után ott folytatta, ahol
előtte abbahagyta. Az 50. percben lett szabadrúgást követően kifejeltük a labdát, amiből gyors magyar kontra indult. Farkas átjátszotta

Harmadszorra nyert
a Bodrogi Bau
A férfi kosárlabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjénck első meccsén a
Bodrogi Bau Vásárhelyi Kósársuli hazai pályán két ponttal nyert a
Nyíregyháza ellen.

P

B O D R O G I BAU

NYIREGYHAZA

VÁSÁRHELYI KOSARSULI

védőjét, Priskinhez passzolt, ő pedig 10 méterről az üres kapuba gurított, 2-0. A folytatásban Várhidi cserélt változtatott, de ez nem befolyásolta az eredményt. Megfiatalított válogatottunk 2-0-ra nyert, és a
3. helyen zárta a ciprusi tornát. Priskin Tamás Várhidi Péter eddig
mindhárom meccsén a kapuba talált.

Elvesztette veretlenségét szövetségi kapitányként Dunga, a brazil
labdarúgó-válogatott szakvezetője, miután csapata 2-O-ra kikapott a portugáloktól a londoni Emirates Stadionban. A luzitánok
góljait Simao (82.) és Ricardo Carvalho (85.) szerezte. A dánok
szintén Londonban (a Fulham pályáján) remek első félidei játékkal lelépték a vb-résztvevő ausztrálokat.
Barátságos labdarúgó-mérkőzések: Ghána-Nigéria 4-1 (0-0),
Mali-Litvánia 3 - 1 (3-1), Dánia-Ausztrália 3 - 1 (3-0), Észak-írország-Wales 0-0, Koreai Köztársaság-Görögország 1-0 (0-0), Portugália-Brazília 2 - 0 (0-0), Elefántcsontpart-Guinea 1-0 (0-0).

gzás ban. hanem
bbrétegűzongo-

(22-16,16-14,
15-16,15-20)

AV2086 erősítő
távirányítóval:

br. 189 000 R

zai gárda, alig öt másodperccel a
végső dudaszó előtt a vendégek
jöttek oldalbedobással, ám roszszul passzoltak, így a Bodrogi Bau
két ponttal győzött. Még úgyis,
hogy Drahosék tizennyolc alkalommal ajándékozták oda a játékszert a látogatóknak. A két
pont is előny, nem beszélve arról,
hogy a Vásárhely védekezése
ezen a találkozón jól funkcionált.
A támadásbeli hibák pedig nagyobb összpontosítással kijavíthatóak lesznek.
A szezonban harmadszor találkozott egymással a két gárda, a
két bajnokit a nyírségiek nyerték, ezúttal viszont a Vásárhely
mehet előnnyel a pénteki (kezdés: 19 óra| visszavágóra.
Czuprák László: - Az eladott
labdáink miatt nem lett nagyobb
különbség.
M. L

br. 99 000 Ft

CL001+C+S:
24 900 R/í

T v - á l l v á n y o k a l e g n a g y o b b választékban,
közel 5 0 - f é l e k i v i t e l b e n .
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Dávid Brooks b e m u t a t k o z o t t a Bodrogi Bauban

16/3, Branzova 12, Honti 12, Károlyi 10/6, .Cserny 6, Németh 4,
Horváth Zs. 3; a párharc végeredménye: 2-1, az MKB-Euroleasing
Sopron javára. A Brno (cseh)-MiZo-Pécsi VSK találkozó lapzártánk után fejeződött be.
Budapest Bank férfi kézilabdaliga: PLER-Airport KC-Rába
ETO KC 25-25, Gyöngyösi Föiskola-MKB Veszprém 25-31. A
Pick Szeged együttese pénteken
18 órakor a Debrecen vendégeként lép először pályára az idén
bajnoki találkozón.
Női kézilabda NB I: Ferencváros-Kőbánya-Spartacus 48-15,
Dunaferr-Cornexi-Alcoa 27-30,
Győri ETO KC-Vasas 31-28. A
HNKC SE és a Németh Toll Makó is szombaton 18 órakor játszik, előbbi a Debrecent, utóbbi a
Cornexi-Alcoát fogadja.

HI-FI & H O M E THEATER

Szeged legnagyobb
kivitelben is a legs
ralakk kivitelben ki

Magyar Kupa, nyolcaddöntő, férfi kosárlabda-mérkőzés. Hódmezővásárhely. 400 néző.
Vezette: dr. Páli. Kapitány, Márton.
Bodrogi Bau: Drahos 11/9, BROOKS 16/9, KOVÁTS 12, FREEMAN 13/3, GÉMES 12.
Csere: Nyilas 4, Utasi. Edző: Czuprák László.
Nyíregyháza: SAVIC16/6, Tóth G. 2, LASLO 20, Trepák 7/3, Sitku 1. Csere: SCOTT14,
Simon N„ Bódi 6/3. Edző: Németh Imre.
Megjött. Nemcsak az amerikai
légiós, Dávid Brooks, hanem a játékengedélye is. így aztán nem
volt akadálya, hogy a Nyíregyháza elleni MK-meccsen bemutatkozzon. Csinált ügyes, és főleg
hasznos dolgokat, de látszódott
rajta, szüksége van meg akklimatizálódási időre. Igaz, a negyedik
negyedben már felvillantott apróságokat tudásából. A vásárhelyiek a zárószakaszban 63-51 -re is
vezettek - ennél nagyobb különbség nem volt a két csapat között
- , ám jött egy 13-O-ás nyíregyházi roham, no meg 63-64-nél
Czuprák időkérése. A vendégek
feltámadásában döntő szerepe
volt Saviénak, aki egymás után
két triplát is elhelyezett a hazai
gyűrűben, mellette Scott palánk
alatti produkciója is kellett az átmeneti nyírségi előnyhöz. A hajrában visszavette a vezetést a ha-

A női kosárlabda Euroligában a
Sopron nyert és továbbjutott, de
hazai porondon is születtek érdekes eredmények. Igaz, már kézilabdában. A Veszprém férficsapata csak hat góllal tudta megverni
a Gyöngyöst, míg a Győri ETO
KC női együttese három góllal
múlta felül a Vasast. A meglepetést a Cornexi szolgáltatta, idegenben verte a Dununaferrt.
Női kosárlabda Euroliga, nyolcaddöntő, 3. mérkőzés: MKB-Euroleasing Sopron-Jekatyerinburg
(orosz) 80-70, a hazai pontszerzők: Matovic 17, Gorbunova

Kikaptak a brazilok

ATC ScVxúm

Mozgalmas sportszerda van a
csapatok mögött: kosárlabdában az európai és a hazai, kézilabdában „csak" a hazai porondon léptek pályára az együttesek.

Fotó: Tésik Attila

DISZKONTÁRUHÁZ
Szeged,
Budapesti út 4.
Tel.: 62/555-222
Hétfőtől péntekig: 9-17
Ebben a hónapban
szombaton is nyitva: 9-13
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HONSTOP

Alapítványok
• A SÚLYOS v e s e b e t e g ségben szenvedő, dializáll
betegek támogatására a d o mányaikat,
(elajánlásaikal
SZOTE Gyermekművese Á l lomásért Alapítvány, adószám: 18454710-1-06 v á r juk. Az Alapítvány kiemelten
közhasznú, a betegellátási
és a gyógyítást végzi 2006
évben 809.214 Ft-ot szja
1%-ának
adományaikért
ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki, mellyel
segítették a gyógyító b e tegellátási.
Adományaikai
az
Alapítvány
számlájára
közvetlenül
is
várjuk:
1175005-20408118

Hódmezővásárhelyen,

i

ú j o n n a n nyíló

l

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

( ü z e n e t r i g z í t •

is)

Apróbörze

GYÓGYSZERTÁRBA
gyógyszerészeket
és g y ó g y s z e r t á r i
a s s z i s z t e n s e k e t keresünk.
Érd.: 62/550-532,
munkanapokon

Apróhirdetése +90 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu

H-t6-ig

Szegedi székhelyű cég
keres
KERESKEDELMI
ASSZISZTENST

(61918864)

angol-,

|

románnyelv-tudással,

1

Jelentkezéseket

• SZEGEDI T u d o m á n y egyetem
Gyermekgyógyászati Klinika minden osztályának betegellátás feltételeinek javítása, a m e g k e z dett építkezések lolytatása
érdekében várjuk támogatásukat, személyi jövedelemadójuk
1%-át. melyei az
alábbiakban tehetik meg a
közhasznú alapítvány
részére: SZOTE G y e r m e k g y ó gyászat Oktatása Kutatása
Alapítvány,
adószáma:
18465002-1-06
Esetlegesen pénzbeni adományaikat
az Alapítvány bankszámlaszámára
utalhatják:
1175005-20489740 Ezúton
is hálásan köszönjük a k o rábbi évek szja 1%-ának
461 739 Ft adományait, melyet a Klinika gyermekbetegeinek kórtermei bővítésére,
lelújítására, más a d o m á n y nyal kiegészítve műtőasztal
váráslására
fordítottunk.

február 16-ig várjuk

• IRODAI karbantartói
munkára főállású munkatársat (elveszünk fiatal c s a p a t ba Kizárólag villanyszerelői
végzettséggel és legalább
két építőipari szakmai ismerettel rendelkezők jelentkezését várjuk! Autó feltétel!
20/925-4980. (61818456)

„Asszisztens 061918705"
jeligére a Délmagyarország
ügyfélszolgálatára.

• AGILIS, rátermett m u n k a társakat keresek véleménykutatásra. kérdöivezésre és
szórólapozásra ( 2 - 3 s z e mély). Heti 8 - 1 0 óra k ö tetlen munkaidőre Tel.: 301
2 8 9 - 8 5 5 3 . (61918898)

• ÁLLATOKAT szerető,
megváltozott
munkaképességű állatgondozót
keresünk Szegedre. 0 6 - 3 0 / 2 6 5 1 2 3 7 . (61919080)

• BIZTOS jövö az ingatlan
szakmában!
Átképzéssel
felveszünk vezetőket! Érd.:
0 6 - 1 / 2 1 0 - 4 6 7 3 . (61818098)

• ÉRTÉKESÍTŐ m u n k a társakat keresünk minden
korosztályból. Jó munkáért
kiemelkedő diiazás! 70/567-

(61918868)

19-95

(61817319)

• ÉTTEREM angolul vagy
németül jól beszélő v e n d é g - és programszervezőt
keres
Tel.:
30/676-9199
(61918848)

• JÓ fizikumú eladót k e r e sünk szönyegáruházba. teljes munkaidőben. 30/4297877. Szeged. (61919178)

Gratulálunk

• JÓ k o m m u n i k á c i ó s k é pességgel rendelkező, lendületes, aktív munkatársai
keresek
irodai
értékesítői
munkakörbe
Változatos
munka, magas kereseti l e hetőség 0 6 - 2 0 / 5 1 9 - 2 2 - 4 8 .
(61817572)

• KERESKEDELMI ASZ
SZISZTENS munkakörbe
munkatársat keres a Szilánk
Zrt Feltétel: középfokú v é g zettség. adminisztrációs t e rületen szerzett tapasztalat,
felhasználói szintű számítástechnikai
ismeretek,
SZLOVÉN, SZERB HORVÁT
nyelvismeret Előny: angol,
német, szlovák nyelv ismerete
Jelentkezés
postai
úton: 6724 Szeged, Pulz u.
46.,
e-mailben:
humán©
szilank.hu. (61918735)
• KÉZI a u t ó m o s ó b a fiatal,
megbízható
munkatársakat
keresünk.
Érd.:
Szeged,
Tompái kapu út 6. Tel.: 0 6 30/9941-507. (61919150)

t e l e f o n o n (61918916)

M KŐMŰVEST, s e g é d m u n kásokat
állandó
munkára
(elveszünk
Érdeklődni
a
délelőtti órákban:
06-30/

• MÁSODÁLLÁSÚ m u n k a társai keresek telefonmarketmges munkakörbe
Jelentkezni
önéletrajzzal:
titkárság.csongrad©vnet hu.

boldog

m TRABANT kombi
f f .
1990-es. 130.000 Ft. Tel.:
62/246-568. (61918871)

A SANDORFALVA, K ő v á g ó
IV. dűlőben hétvégi házamai
(1 + 1 szoba, konyha, fürdőszoba, pincézett, 30 nm,
hőszigetelt, téliesített. 400
n.öl telek) Öszeszék v a s ú t állomáshoz közeli, legalább
2 szobás, fürdőszobás, v i l lannyal, tanyára cserélném,
értékében. Ar: 3 M Ft. T e l :
30/382-0756. (61716943)

B SZEGED frekventált iparikereskedelmi
övezetében
megosztható, 15.000 n m es, közműves építési lelek
eladó
20/256-4858

B32S2521
ELŐZETES K0LTSEGEK NÉLKÜL
JUTHAT INGATLANFEDEZETŰ
HITELHEZ!
Törlesztés:
5800 Ft/hó/milliótól,
f
THM: 4,71
Terhelés. BAR. végrehajtás
nem akadály!

(61918692)

(61817617)

M SVÁJCI tulajdonú cég
értékesítési
munkatársakat
keres. Feltételek: középfokú
végzettség, jó kommunikációs készség. Érd : 06-30/
4 3 6 - 0 5 - 8 7 (61817627)
M SZERETNE c s a p a t b a n
dolgozni és sok pénzt k e resni? Agilis üzletkötöl keresünk.
06-20/261-61-16.
(61817567)

H TERÜLETI vezetői m u n kakörbe keresek felsőfokú
végzettségű munkatársakat.
Hitelezési
és
biztosítási
gyakorlat előny. Jelentkezni:
szakmai
önéletrajzzal
bereczki laszlo@invitel. hu

Építőanyag

Opel Vectra 1.6
1996-os, benzines

960 000 Ft

|

Hitelre is eladó.

1

Alfa Autóház 2 Plusz Kft.
Hódmezővásárhely,
Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 62/246-568

B 2 0 0 5 . évi áron, e g y t é telben eladók az alábbi új,
műanyag.
3
légkamrás
Fenstherm
Veka
Euroline
Standard (K=1.1) nyílászárók: ablak: 90x150 fix, 2 db:
90x150 bukó-nyíló. 3 db;
120x150 fix. 3 db; 120x150
bukó-nyíló, 2 db; 150x150
bukó-nyíló.
2
db;
ajtó:
90x210 oldalt nyitó, kétoldali
kilinccsel + zárral. Eladási
ár összesen: 398 E Ft. Érdeklődni.
06-70/259-3980.
(61919056)

(61918756)

Gépjárművezető-képzés

M ÚJ év. új üzlet! K i e m e l kedő üzleti lehetőség d i n a mikus
embereknek.
Tel.:

Daewoo Matiz SE

0 6 - 2 0 / 9 2 1 - 6 5 2 6 . (61817278)

M ÜGYVÉDI iroda g y a k o r lattal rendelkező
titkárnőt
vagy ügyvédjelöltet keres.
Érdeklődni
30/9434-520.
(61818396)

H VAGÁNY, bulizós hoszteszeket. hosztokat keresünk
folyamatos éjszaki italproJelentkezés:
M K Ö N Y V E L Ő I R O D Á B A móctókra.
gyakorlattal
rendelkező hometrade@t-online hu
könyvelót keresek. É r d e k - , (lénykép + önéletrajz + t e lödni 16 órától 30/223-8809 l e f o n s z á m ) (61513945)

5 6 5 - 1 8 4 4 . (61818378)

Kiskundorozsmára

H SVÁJCI kereskedelmi
c é g keres értékesítő m u n katársakat. Elvárásaink: k ö zépfokú végzettség, jogosítvány.
06-30/626-11-04

Magánház

H VAGYONŐRÖKET k e r e sünk vállalkozói igazolványnyal. Jelentkezni: munkanapokon 9 - 1 3 óráig. 6 2 - 4 2 3 815. Szeged. (61817507)
H ZALAEGERSZEGI elektronikai gyárba betanított m u n kára operátorokat és elektroműszerészeket
keresünk.
Tel.:
06-30/247-3242.

1999,

i

850 000 Ft

I

B TELI AKCIÓ! K e d v e z m é nyes személygépkocsi és
motorkerékpár lantolyamok.
Londoni krt. 10. 426-433.
www csillagautosiskola.hu
(61817581)

Hitelre is.

Érd 3 0 / 3 5 3 8 - 8 7 8
•
K Á R P Ó T L Á S I j .gyet
keresek.
Érdeklődni: 0 6 30/9614-136. (61B18•
•
B SZEMELYI kölcsön a
Sanlander Consumer Fináncé Zrt. szegedi fiókjában
Kossuth L. sgt. 53 Tel.: 621
541-765,
62/541-766.
(61716104)

B 9 DB választási malac
eladó. Kiskundorzsma. V i torla
u.
43.,
462-161.

Hódmezővásárhely, Szántó K.
J. u. 149. Tel.: 62/246-568

(61918638)

G 3 Z 2 Q S S

Könyv

Szeged, József A. sgt.-on
844 m'-es,

|
|

A A KÖRÚT Antikvárium
vásárol használt könyveket,
könyvhagyatékokai, m a g á n könyvtárakat, régi és új kiadású könyveket
Tisza L
krl. 59. 30/955-89-79, 621
3 1 5 - 3 2 2 . (61818435)

ÉRDEKLŐDNI:

62/323-447, napközben

•

KÖNYVFELVÁSÁRLÓ

kft Ingyen hívható: 80/820-620

B LAKSPED! Költöztetés,
szállítás, lomtalanítás
garanciával, rekeszek biztosításával A hét minden n a p ján. Díjtalan felmérés. 62/
497-358, 30/630-4690, 20/
4 5 5 - 1 4 4 6 . (61817644)

a SÍRKERETKÉSZÍTÉS
müköböl: 1 személyes, f e dett 130.000-ért; 2 személyes.
fedett
170.000-ért.
Epületmúkó.
62/282-321.
20/327-00-26,
Kómár.
(61918700)

•

SZILÁNK* 62/425-555.

Üvegezés, képkeretezés.

Tanfolyam

A TIT
70 órás
ESZPERANTÓ
nyelvvizsgára előkészítő
tanfolyamot
- teljesen k e z d ő szinttől -

indít március 10-én,
9 órakor!
Jelentkezni:

«

Szeged, Kárász u. 11. I
Tel.: 62/426-733,

B TARTOZNAK Ö n n e k , i l letve
cégének?
Szeretné
mielőbb kézhez kapni p é n zét? Törvénytelen eszközöket
nem
kíván
igénybe
venni? Erre kínálunk megoldási www.costella.hu. 0 6 30/438-2008. (61817798)

Haszonállat

ALFA AUTÓHÁZ KFT.

TÁRSASHÁZ
ÉPÍTÉSÉRE
ALKALMAS
TELEK ELADÓ

Ifyfatizis: 8 119?)
ISO 9001

B GAZKESZULEKEK s z e r vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 0 6 - 2 0 - 3 3 56-114, Szeged. (61513807)

Régiségek
B FESTMENYEK, g r a f i k á k ,
régiségek, teljes hagyatékok, műtárgyak folyamatos
felvásárlása Körúl Régiségkereskedés, Tisza L. krt. 59.
30/955-8979,
62/315-322.
(61818432)

426-090
FAT: 0040, nyl. sz.: 06-0045-06

DIREKT
NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐK
a TIT-ben ( K á r á s z u. 11.)
60 ó r á s A N G O L . N É M E T
E L Ő K É S Z Í T Ő T indítunk
az április 28-i B2-es
középfokú vizsgára
• felvételihez, pontszerzés
• kiképzett nyelvtanárok
• felmérés és próbavizsga

|
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Indul február 12-i héten
Beiratkozás: rolvamatnsmi
Érdeklődni: 62/426-733,4264)90

infolg'titszeged.hu
FAT: (XMO; nyt. sz.: 064XM54)6

Szolgáltatás
•

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

garanciával,
mindennap.
Érdeklődni: 0 6 - 3 0 / 9 4 5 7 - 5 7 7 ,
0 6 - 6 2 / 5 3 3 - 9 9 9 , S z á s z Péter.

B 80% támogatással VILLÁMVÉDELEM f e l ü l v i z s g á lója tanfolyamot indít a N O VIT Bl. Tel : 20/3396-196
(61918737)

(61919037)

(61918752)

• MODELLMUNKÁRA, fotózásokra.
divatbemutalókra,
másodállásra várjuk 8 - 4 5
éves korig hölgyek és urak
jelentkezését Sminkoktatási
és portfolió készítését is
vállaljuk
06-70/538-6246

születésnapol
kívánunk!
Bárkányi

Tata

és Margit

néni

(61818118)

Budapesttől
közhírré

Dél-Bécsig,
tétetik:

ország-világ tudja meg.

RUDINSZKI
TIBOR
50 lett.

Á

Szerető

\

fr

jl

családja

rijv^

apraja-nagyja

MmS&ppZ'

(Köb és
inkubátora)

A nevednek

napján

kérem a jó Istent,
; egészségei

köszöntelek
adjon

Sok örömöt,

bánatot

a legdrágább
Te

FORD Mondeo 2.0
benzines, 1993-as,

(61919197)

M NINCS munkád? Kötött a
munkaidód? Alacsony a f i zetésed,
vagy
elviselhetetlen a fönököd? Adunk
egy lehetőséget, hogy v á l toztass! Üsd b e ezt a s z á mot a mobilodba, és tiéd a
pálya!
06-20/576-17-22.

530 000 Ft,

I

hitelre is eladó.

i

Alfa Autóház Kft.
Hmv.-hely, Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 62/246-568

SZEMELYI JOVEDELEMADO MEGALLAPITAS
BEVALLÁS 2006. ÉVRŐL
FEBRUÁR 15-ÉIG DÖNTSÖN ÉS LÉPJEN !

(61817330)

Téged,

erőt.

M ORSZÁGOS hálózattal
rendelkező
kereskedelmi
c é g értékesítőket keres. 0 6 -

Néked.
megértél,

és ha az élet lova is
i mindig

^ ^ ^ ^

• MUNKATÁRSAT keresünk kéményseprő m u n k a körbe, Csanytelek és környéke munkaterületre. Érd.:
62/533-013
telefonon.

MUNKALTATOI
ADÓMEGÁLLAPÍTÁS
KÉRÉSE

2 0 / 5 1 9 - 9 3 - 2 6 . (61817618)

szalad,

M RAKODÁSI VEZETŐT k e res a Szilánk Zrt Feltételek:
szakirányú középfokú v é g zettség, anyagmozgatásban
szerzett vezetői tapasztalat
Előny: felsőfokú végzettség,
targoncavezetői jogosítvány
Jelentkezni:
human-

nekem
maradsz.

S Mórahalmon,

BÖRCSOK FERENCI
névnapja alkalmából
I szeretettel köszönti: Fia

©szilank.hu.
postai
úton:
6724 Szeged. Pulcz u 46

FIAT Brava 1.4
1997-es,

780 000 Ft-ért, I
hitelre is eladó.

s

Alfa Autóház 2 Plusz Kft.
Hmv.-hely, Szántó K. J. u. 149.
Tel.: 62/246-568

ADÓHATÓSÁGI
ADÓMEGÁLLAPÍTÁS
kérése a munkáltatótól
vagy az APEH-tól
a 06530. számú nyilatkozattal

(61918680)

Ha üzenetet szeretne
küldeni, keresse (el
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy

A Igyflre

nagyon
boldog
névnapot
kívánok:

hirdetőirodáinkat!

Attila

MEG

A DAEWOO l ico, 1996-OS,
540.000 Ft. Alfa Autóház,
Tel.: 62/246-568. (61818338)
H FORD Fiesta 1.1. 1 9 9 6 os, 650 000 Ft. Alta A u t ó ház.
Tel.:
62/246-568.
(61818332)

5 6 8 . (61918870)

SZÍNHÁZJEGYET

Macskák, Török tánc-show, Marica grófnő, Rudolf, Bánk bán

fglfá \ Szegedi Nemzeti Színház
,

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
ÁFÁT FIZETŐ MAGÁNSZEMÉLY
önbevallása
a 0653. számú nyomtatványon

H LADA Samara, 1994-es.
180 000 Ft. Tel.: 62/246-

YARORSZÁG és a DÉLVILÁG ügyfélszolgálati irodáiban!
Szegedi Szabadtéri Játékok

W+" <'

rtöí
IÁ

M RAKODÓ TARGONCÁS
munkakörbe
munkatársai
keres a Szilánk Zrt. targoncavezetői jogosítvánnyal és
hasonló területen szerzett
tapasztalattal
Jelentkezés
postai úton: 6724 Szeged,
Pulcz u. 46., e-mailben:
human@szilank.hu.
telefonon: 30/607-8445. (61918741)

Strauss-gála, Liliomfi, Hamlet, A kaktusz virága, Állítsátok meg Arturo Uit!,
Tartuffe, Játék a kastélyban, Murlin Murlo, A dzsungel könyve

Amennyiben Ön nem élt a munkáltatói,
illetve az adóhatósági adómegállapítás lehetőségével,
úgy május 21-éig kell önbevallását
benyújtani a 0653. számú nyomtatványon!

Budapesti színházak előadásai
IRODÁINK: S z e g e d . Kölcsey u. 5., 62/310-933 • S z e g e d , Szabadkai út 20., 62/567-835
Szentes, Kossuth u 8.. 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13.. 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3., 62/242-419
BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG A KÖLCSEY UTCAI IRODÁNKBAN!

www.apeh.hu
06-20-33-95-888

06-30-33-95-888

06-70-33-95-888

06-40-42-42-42

CSÜTÖRTÖK, 2007. FEBRUÁR 8.

• 80% támogatással M I NŐSÉGIRÁNYÍTÁSI belső
auditor tanfolyamot indít a
NOVIT
Bt.
20/3396-196.
(61918738)

• ANGOL/NÉMET n y e l v tanfolyamok, nyelvvizsgák a
Bábel Nyelvstúdióban Szeged, Szilágyi 2., 20/5253473,
www.babelszeged.hu. (61616146)
• AZ UNICORNIS Bt 2007
02. 19-én indítja tanfolyamait: EU-pályázatok írása
és
projektmenedzsmentje
(SAKK), közbeszerzési referens (OKJ), alapfokú számítástechnikai
tanfolyam
(ECDL). Érdeklődni: 62/481928 telefonon, Petőfi S. sgt.
2 5 . (61514502)

• EZOTÉRIKUS, parapszichológus felsőfokú képzés
Szegeden
20/514-3581
(61817993)

• INTENZÍV gépirótanfolyamok. Tel.: 20/370-2087,
Szabopress
(Szeged)
(61918531)

• SZEMÉLY-, vagyonőrtanfolyam minden költséggel.
39.000 Ft. 30/310-89-34.
(61918560)

•

• IPARIGÁZ- és olajtüzelöberendezés kezelő és mezőgazdasági
TERMÉNYSZÁRÍTÓ tanfolyamok i n dulnak márciusban SZEGEDEN a M e g a m o s Kft
(Nysz:
03-0004-04,
AL
0559) szervezésében. Tel.:
72/516-640, Simon Attiláné
(61818304)

• OKJ S képzések Szegeden
az
Oktáv
Zrt.-nél
(nytsz.: 11-0019-04). Lakberendező, dekoratőr, kirakatrendező.
Info:
www.oktav.hu,
e-mail:
hulko@oktav.hu. Tel.: 06-40/
990-000/130.
06-33/435755/164 m. (61817782)

• NEMET OSZTRÁK ü g y feleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Tel.: 061/210-4904. (61817815)
• ÖSZ 25. alatt épülő társasházban lakások, üzlet
eladó TAVALYI ÁRON 20/
9-460-083. (61716649)
• ÚJSZEGEDEN,61 nmes, 2 szobás, III. emeleti,
egyedi fűtéses, erkélyes lakás. garázzsal eladó. Irányár: 10,8 M Ft + 2,4 M Ft.
Tel:
30/206-0495.
www.limit.hu. (61618038)

• SZEGED-VADASPARKLAKÓPARKI, 2 hálószobás,
nagy
nappalis,
amerikai
konyhás (fa konyhabútorral),
kamrás, nagy fürdőszobás
(sarokkáddal), teljesen új
lakás, luxus felszereltséggel,
terasszal, kerttel, zárt gépkocsi beállási lehetőséggel)
eladó. Ár: 15,9 M Ft. 70/
701-30-09. (61919020)

Tüzelőanyag
• MINŐSÉGI akác, hulladék
tűzifa 8000 Ft/köbmétertől
eladó,
06-20/246-2142.
(61919154)

Üzlethelyiség

,AG ügyfélszolgálati irodáiban!

FIGYELEM!
A három testőr-musical:

Virágüzlet
kiadó!
A Szeged Nagyáruház
földszintjén,
12,5 m2 területen |
üzlethelyiségünk 2
profilkötötten kiadó!
É r d . : COOP S z e g e d Zrt.
Szt. I s t v á n t é r 16. sz.,
tel.: 6 2 / 6 2 4 - 1 1 8 ,
30/568-89-96

április 1., vasárnap 18.30.
A jegy ára: 3900-5900 Ft. Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ

tjÓBlf&^SS^ V Zorán - Közös s z a v a k b ó l l e m e z b e m u t a t ó k o n c e r t : május 18., péntek 19.30
A

SS

jegy ára: 3900-9900 Ft. Helyszín: Papp László Sportaréna, Budapest

Bolyki Brothers: Dr. Bubó (családi musical),

június 15. és 16.
A jegy ára: 3200-6000 Ft. Helyszín: Papp László Sportaréna, Budapest
IRODÁINK: Szeged, Kölcsey u. 5., 62/310-933 • Szeged, Szabadkai út 20., 62/567-835
• Szentes, Kossuth u. 8., 63/314-838 • Makó, Szegedi u. 9-13., 62/213-198 • Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3., 62/242-419

Állás

Az

Üzlethelyiség

Szegeden, a Vadaspark Lakóparkban épülő
szolgáltatóházban földszinti, 150 irr-es
élelmiszerbolt (alkalmas CBA, Real boltnak),
emeleti, 140 m2 vendéglátóhely terasszal,
illetve 20,43, 50,60 nv-es üzlethelyiségek

www.delmagyar.hu

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó

ÁLLÁSKERESŐ A DÉLMAGYARORSZÁG ONLINE-ON IS

www.allas.delmagyar.hu

nem vállal

eladók vagy bérbe adók. 5

felelősséget!

Érdeklődni
a 62/555-821, 70/312-1914 telefonszámokon.

Gyászközlemények
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H I R D E T É S *

könnyű keresés • Csongrád megyei ajánlatok
• naponta frissített adatbázis

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GYÁSZHÍR

•
2

„Drága jó szívét, dolgos két kezét áldd meg jó Atyám, és mi megköszönjük, hogy ő volt az Édesanyánk."
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmama,
KRISTÓ LAJOSNÉ
PANNIKA N É N I ,

SZEGED
GYÁSZHÍR

v o l t óvodai d a j k a ,

Mély fájdalommal tudatom, hogy drága szerettem,
SÁNTA LÁSZLÓ
életének 61. évében, súlyos betegség következtében váratlanul elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása február 12-én, 11 órakor
lesz a Dugonics temetőben. Kérjük, kegyeletüket 1 szál virággal róják le.
Gyászoló élettársa
AIOIUI 1(1
'
„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig
mellettünk álltál, Te, aki sohasem kértél,
csak adtál, a szívünk szakad meg, hogy örökre elhagytál."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédike,
ÖZV NÉMET JÓZSEFNÉ
KIRÁLY MÁRIA
életének 88. évében elhunyt. Temetése 2007.
február 12-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi
temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szeged és Mórahalom
Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV. N A G Y I S T V Á N

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna
Tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben
tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KOVÁCS E N D R É N É

SIMHERCZ ETELKA,
volt Mórahalom, Munkás utca 10.
szám alatti lakos életének 75. évében elhunyt. Temetése 2007. február 9-én, 15 órakor lesz a
Mórahalmi temetőben. Előtte
gyászmise 14 órakor.
6i9i9i2o
Gyászoló család

elhunyt. Temetése február 13-án,
13 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
6i9i879i
Gyászoló családja

LÁSZLÓNÉ

F„Ha rám emlékeztek, moso-

lyogjatok, mert akkor érzitek,
hogy köztetek vagyok."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
SZALAI JÓZSEFNÉ
TÓTH IBOLYA
54 éves korában elhunyt. Temetése február 12-én, 11 órakor lesz az Üllési temetőben.
Gyászmise 10 órakor.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNHFÁS

cioioini

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
BÉRES ANTALT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
41017TIC

'

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
MAGYAR IMRE
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
KEREKES FLÓRIÁN
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet lelkiismeretes munkájukért a szegedi II. Sz. Belgyógyászati Klinika
hematológiai osztályán dolgozó
orvosoknak és ápolóknak.
Gyászoló családja,
61918968
Székkutas

FARAGÓ PIROSKA

„Úgy ment el, ahogy élt, csendben
és szerényen, drága lelke nyugodjék békében."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
PALFI ANDRÁSNÉ
MOLNÁR ERZSÉBET
elhunyt. Temetése 2007. február
12-én, 13-kor lesz az Újszegedi
temetőben.
6.818,40
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazok
nak, akik
TÓTH ANDRÁS,
volt balástyai lakos temetésén
megjelentek.
A gyászoló család

Mártély, Fő u. 16. szám alatti lakos gyógyíthatatlan betegségben elhunyt.
Búcsúzunk tőle február 9-én, fél 11 órakor a Mártélyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik tisztelték, szerették és utolsó útjára
elkísérik.
Gyászoló szerettei
Alolano ,

FKöszönetet mondunk mind-

JJ^-F

061918723

E

F-LJJ
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álás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, jó szomszédoknak,
akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk,
RÁCZ LÁSZLÓ,
Szikáncs, Fő u. 30. szám alatti lakos temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, s fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Bánatos felesége, leányai,
veje és unokái
n
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„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, hull a könnyünk érted, nehéz lesz
nélküled, de emléked szívünkben örökké megmarad."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, barátoknak, osztálytársaknak és cimboráknak,
akik drága szerettünk,
LECZKI IMRE
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet háziorvosának és a nővérkéknek a gyors intézkedésükért, a temetkezési kft. dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért, a virágbolt szép koszorúit. Köszönjük a szívhez szóló búcsúztatást.
619I90D6
Gyászoló család

61919030

I F

Hálás szívvel mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik
drága szerettünk,
SZÉCSÉNYI ZOLTÁN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
s ezzel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk
köszönetet háziorvosának és
asszisztensének éveken át tartó
lelkiismeretes munkájáért.
Gyászoló családja
61919090

N

Megrendülten tudatjuk, hogy szeretett halottunk,
SZEKERES IMRÉNÉ
RAKONCZAI
VERONIKA,
földeáki lakos február 6-án
elhunyt. Temetése február 9-én,
10 órakor lesz a Földeáki római
katolikus temetőben.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

~P N

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,
akik drága szerettünk,
SZÉLPÁL GÉZA
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
819.8740
Gyászoló család

0•

GYÁSZHÍR

azoknak, akik szerettünk,
ÖZVMÉRAI
JÓZSEFNÉ
KRISTÓ ETELKA
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

SZENTES

Fájó szívvel tudat
juk, hogy drága sze
rettünk,
BERÉNYI IMRE,
Szentes, Sima F. u. 43. szám
alatti lakos életének 83. évében
elhunyt. Temetése február 10én, szombaton, 14 órakor lesz
a Szeder temetőben.
Gyászoló családja
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
GERAANTALNÉ
SZENTPÉTERI IRÉN
szerettünket utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, vagy fájdalmunkat más
módon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet háziorvosának, kezelőorvosának, a kórház bel- és sürgősségi osztály dolgozóinak, az ügyeletes orvosi és a
mentőszolgálat dolgozóinak, a
virágbolt dolgozóinak.
61918909
Gyászoló család

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
FEKETE MIHÁLY
búcsúztatásán megjelentek és
virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteigyekeztek.
61919007 Gyászoló családja

Tiíltelt Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 őréig tudunk elfogadni.
Gyásxkózlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatásét! Köszönjük!

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE: Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6 7 5 4 Újszentiván, Május 1. u.
31. Tel.: 6 2 / 2 7 7 - 3 8 2 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr Imre JózSef u. 1. Tel./fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1, Tel.: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0
Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 TOURINFORM C S O N G R Á D , Csongrád, Szentháromság tér 8. Tel.: 6 3 / 5 7 0 - 3 2 5 ,
6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center Kft., 6 7 2 2 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel.:
211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4
6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6 7 2 2 Szeged, Attila u. Tel.:
62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567, Borostyán Temetkezési
Szolgálat, 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 6 2 / 2 3 8 - 8 6 6 Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 31. Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .
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A DM-DV

Taxi, határok nélkül

ügyelete

BAKOS ANDRAS
Le és föl sétálgat a buszra várók között a szegedi
Mars téren, beszél hozzájuk, halkan, mintha azt
mondaná, cigit, cigarettát. De ő nem
csempészdohányt árul: egy város nevét ismételgeti kitartóan. Erról a vajdasági városról persze a legtöbben
azt sem tudják, merre fekszik, pedig nincs meszsze, csak át kell menni a határon, ás aztán csak
végig, a Tisza mellett.
Negyvenöt éves lehet, kopaszodik, simlis sapkát hord, és mint egy érdemrendet, úgy viseli a
nagy pocakját, ami olyan formás, hogy azt gondolnánk, tudatos testépítés eredménye. Ez csakis
vagánysággal lehet tele. életerővel, ahogyan a sivatagi teve púpja - állítólag - vízzel.
Vállalkozó.
Utasokat toboroz a kocsijába, négy utast, akár
csomagokkal is. A vajdasági városba megy, ahová
a menetrend szerint járó busz is. Ha kell hamarabb indul, de akár várni is hajlandó, ás a viteldíj
ugyanannyi, mint a buszra. Akkor miért érné
meg vele utazni • Hát azért - tudod meg. ha szóba
elegyedsz vele
mert ö nem a buszállomásig visz
el. hanem egyenesen a házhoz, ahová te. édes barátom, menni akarsz. És jó. ha tudod a címet, de
az tulajdonképpen szükségtelen-, fontosabb, hogy
tudd, kihez mégy. Merthogy ő ott mindenkit ismer. Húszezer ember nem olyan nagy tömeg,
édes barátom.
Persze ha ekkor próbára akarod tenni, megkérdezheted tőle, ismeri-e ezt ás ezt az embert merthogy tegyük föl, te is jártál már abban a városban, és ismersz ott valakit. Ó pedig erre büszkén közli, hogy hát persze: megmondja neked, mi
a te ismerősöd foglalkozása, elárulja, hogy nem

ott született, hanem a közeli faluban, Felsőhegyen, aztán azt is, hogy hol lakik, kit vett el feleségül. mikorra várják a következő babát, és hogy az
asszonyka talán még mindig az óvodában dolgozik. de ebben nem annyira biztos. Milyen érdekes, hogy erre nem párolog el belőled a bizalmatlanság. sót, a z t képzeled, nem nornjális az, ha valaki ilyen sokat tud másokról. Biztosan rendőr
volt ez az ember, vagy csak szélhámos,
hatalmas,
de rosszra használt emberismerettel. Esetleg még
komolyabb bűnöző, aki azért fog kezet, hogy felmérje leendő áldozata erejét. Aztán elszégyelled
magad, ahogy a hidegben is izzadó homlokát nézed.
íme, egy férfi, negyvenen túl, biztosan megjárta
a délszláv háborút, de az is lehet, hogy halált
megvető bátorsággal elszökött a behívó elöl. Átjött Magyarországra, albérletben húzta meg magát többedmagával, napszámba járt, és olykor
olajos halból főzött levest evett. Aztán amikor lehetett, hazatért, most pedig, hogy otthon teljesen
elfogytak a tartalékok, vállalkozik, a maga módján.
Ügyeskedik, lehetőleg nem úgy, ahogyan mások.
Két világ határán jár-kel. Ott kicsit kopottabb a
nyolcvanas évek jólétének minden
rekvizituma,
ás mindenki járatosabb a takarékosság nevű tudományban. Itt élénkebbek az emberek, élesebb
a levegő. Nem tudixl eldönteni, ahogy nézed a
nagy körútra lassan kikanyarodó autóját, hogy
idővel eltűnnek-e az ilyen arcok - vagy épp most
jön el igazán az idejük.
Ezt sasem lehet előre tudni.

Mai ügyeletes
újságírónk Cs.
Gát
László.
Kollégánk 12
és 17 óra között
a 30/
218-111 l-es
telefonszámon
fogadja a hívásokat. Munkatársunkkal közölhetik ötleteiket,
véleményüket, javaslataikat.
A lap kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket pedig az ingyenesen hívható 06/80-821-821-es
számon vagy a 62/567-864-es telefonszámon a terjesztéssel foglalkozó kollégáinknak jelezzék!

Lottószámok
SKANDINAVLOTTO
A: 2,17,19,22,23,31,33B: 7 , 9 , 1 8 , 2 2 , 2 4 , 2 9 , 3 4 .

ISTEN ELTESSE!
Aranka az arany szó kicsinyítése,
amely minden nyelvben előfordul keresztnévként és vezetéknévként egyaránt. Ezt a nevet viseli a magyar származású amerikai filmszínésznő, Goldie Hawn,
valamint így hívták az egykori izraeli miniszterelnök asszonyt,
Golda Mayert is. Aranka volt a
keresztneve Karinthy Frigyes
második feleségének, akivel kötött viharos házassága alatt alkotta a legtöbb művét. A Piros
Arany viszont egy paprikából készült ételízesítő.

- Mióta dolgozol ennél a cégnél?
- Mióta megfenyegettek, hogy
kirúgnak.

Gumijárda
PHILADELPHIA (MTI/AP)

HYUNDAI G E T Z

HYUnORI

Fotó: Frank Yvette

Készített®

löbbsrót les? erősen felhős, vagy boiult ai ég. csak átmenetileg szakadozik fel.
csőkken a felhőzet. Elszórtan eső. zápor, néhol zivatar is előfordulhat.
Szeged

Hódmezővásárhely

Gumijárdákat javasol Philadelphiának az amerikai nagyváros
egyik tanácsnoka. Jim Kenney elképzelése szerint hulladék abroncsok adnák a járdák alapanyagát. „A gumijárdákon nem
pattognának az emberek, mivel a
felület kellően szilárd lenne, keményebb, mint a stadionok futópályáié. Ugyanakkor csendesebbek lennének a hagyományos
járdáknál, mert nem kopognak
rajtuk a cipősarkak, kevésbé balesetveszélyesek,
mivel n e m
csúsznak, mindezek tetejébe pedig élettartamuk hosszabb, mint
a betonjárdáké" - mondta.
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További kilátások
Továbbra is változékony időjárás válható A hosszabb-rövidebb napos időszakok
mellett többszőr lesz erősen felhős, vagy borult az ég. ilyenkot eső. zápor is lehet. A
néhány fokos lehűlés ellenére a hőmérséklet a sokévi átlag felett marad.

ARANKA

A NAP VICCE

Virágzik a mimóza a szegedi füvészkertben

Enyhe, változékony idő

Szombat

On\l>
Max:12
Mtn:7
Zápor

^

»4

Vasárnap

•R ARRIZ
mrtra

4

Max:10
Mtn:4
Zápor

Max:8
Mtn.5
Zápor

Max:8
Min: 3
Zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 365 cm (hőfoka 2,4 C°), Csongrádnál 385
cm, Mindszentnél 412 cm. A Maros Makónál 6 cm.

Ennyit a másságról
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 13.
FÜGGŐLEGES: 1. Szekundum. 2. Becészámú sorában Sammy Davis Junior ameri- zett férfinév. 3. Ételjellemző. 4. Lányok, aszkai énekes kifakadása olvasható.
szonyok. 5. Női név. 6. Balkezes. 7. RagaVÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. dozó hal. 8. Folyami átkelőhely. 9. HajszolZárt betűk: B, É, Ű, Ó. 11. Testtakarója. tatjátok. 10. Fecó másképp becézve. 13. A
12. Bámulsz. 13. Tusázik. 14. Akit betűi megfejtés második sora. Zárt betűk: X L, G,
keverve. 16. Irodalmi mű. 17. Régi török L. 15. A vadászat ógörög istennője. 18. Nitrang. 19. Művelt telek. 21. Szám. 22. Kis- rogén régen. 20. Régi szúrófegyver 23.
birtokos, farmer. 24. Tavaszköszöntő Alaphang. 25. A buddhizmus egyik ága. 27.
(vad)virág. 26. Egyforma magánhangzók. Eszközhatározó. 29. Mélybe nyújtom. 30.
27. Pofoztatom. 28. Dolgozik a tűzoltó. Mint a 21. számú sor. 33. Székesegyház.
30. Ott Moszkvában. 31. Tiltás. 32. Kicsi- 34. Páros sporteszköz. 36. Veretes fémdanyítő képző. 33. Bolond. 35. Végtag. 37. rab. 38. Selyemszövet. 40. Vércsatornám.
Utazó rablö. 39. Ön Berlinben. 41. Orsó 43. Alázatos könyörgés. 45. Női név becézbelseje! 42. Sajtváros. 43. Zamat. 44. ve. 47. Körkerület része. 48. Aktuális nap.
Sakkdöntetlen. 46. Ócska holmi. 47. RóElőző rejtvényünk megfejtése: Egy váltás
mai 999. 48. Ágaskodik.
ország elég egy életre.

Operabáli pezsgőtől
más ínyencségekig
felfújt édesburgonya chips-szel,
avagy bélszín-gyöngytyúk alagút
A táncosok már tudják a lépése- meggyes vörösbormártással, keket, elkészültek a ruhák és vég- vert salátával, ropogós sonkaforleges a menüsor: lassan minden gáccsal. A sajt „intermezzo" kükészen áll ahhoz, hogy szombat lönlegesnek ígérkezik: a diós és
este megnyíljon az Operabál. A borsos kecskesajtokat hársleveGundel által készítendő idei lűben érlelt fadobozos Gunmenüsor nyitó fejezetének cí- del-sajt egészíti ki. A desszertfime: Éljen az operabáli pezsgő! nálé pedig nem lehet más, mint
Az első koccintást a következő „Hamupipőke cipője csokoládé
falatkák kísérik: mini tojásos le- lépcsőn, a herceg gyűrűjével és
pény, füstölt sajt-szerpentin, narancsraguval". A míves deszszardcllás napocska, zöldséges szert ezúttal azért emlékeztet
párna, tepertős pogácsa, libamá- egy cipőre és egy lépcsőre, mert
jas gallér, szezámos-baconos ba- az idei Operabálon mulathat az
tyu. Izek és illatok áriája - ez a az öt ifjú hölgy, akinek a lábára
meleg előételek összefoglaló ne- - mint a mesében - ráillet a
ve. Benne szarvasgombás liba- szervezők cipője. A sok jelentmájtorta, balatoni fogas kapro- kező közül kisorsolt öt szerensan, lazacölelésben chilibalzsa- csés hölgy már készül a varázsmos vajmártással, chilifűvel va- latos estére, amelyhez a szervelamint gombás puliszka zsályás zők, illetve a szponzorok a ruháalmaraguval. A karneváli han- tól az '^lÁWI'KÖWyMtáfUztosíiflY,.iTj y d y ^ ^ ^ n l i i n l c g c s
gulathoz illeszkednek a „jp&Q 1
forogatott pincészelek álarc nélkül": borjúszűz vaik|li
nyúllal töltve pirított magokkal) tek felfér és vörös borai, valakörte chutney-val, magos tök- m i n t tokajik egészítik ki.
BUDAPEST (MTI)

lilusos n i e g j e l a i é t t f , p r a k f f l m és |
gazdaságos kisautó családot keret
hosszú lávra! Belső tulajdonságaim
ABS, légzsák, elektromos ablak, szervokormány. indításgátló slb. Egyedüli
rossz tulajdonságom, bogy könnyen
ilelejtem. merre található a szerviz,
•
i ritkán járok oda.

Hyundai A l i s ABS-szel. lég
zsákkal, elektromos ablakkal,
központi zárral nálunk már
1 899 000 Ft-tól. raktárkészletről azonnal elvihető Használtautó beszámítás, akciós
finanszírozás, alacsony casco
dijak

CSALÁDKERESÖ HYUNDM GETZ MODELLEK? 249 000 FT-TÓL,
AKÁR 0 FT KEZDŐRÉSZLET MELLETT MÁR 18 499 FT/HÓ*
INDULÓ TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL RAKTÁRKÉSZLETÜNKRŐL
AZONNAL ELVIHETŐK!
öt konstrukció, i résrifkn

HYUNDAI HOVÁMY
SZALON: S Z E G E D , VÁSÁRHELYI P Á L U . 1 8 . • T E L . : 6 2 / 5 5 1 - 8 0 0
SZERVIZ: S Z E G E D , CSERZY MIHÁLY IITCA 1 8 . • T E L . : 6 2 / 5 5 6 - 2 0 2
«

HYUnORI

i 4.5-6.5 tnOO km. COrbbocs4ttz 106-190 pton

2000 új állatfaj
BUDAPEST (MTI)
A Fülöp-szigeteki vizekben egy kutatóexpedíció mintegy kétezer új
állatfajt fedezett fel. A francia vezetéssel folytatott kutatásokban
nyolcvan tudós, diák és önkéntes
vett részt. A Die Wclt című hamburgi lap tudósítása szerint Panglao szigetének környezetében 150
és 250 közé tehető azoknak az új
rákfajoknak a száma, melyeket két
év alatt felfedeztek a tengeri biológusok. Az új felfedezések vizsgálata és besorolása meglehetősen
hosszú és fáradtságos folyamat, és
már másfél esztendeje tart. A felfe-

dezésnek azért is nagy a jelentősége, mert környezetvédelmi szakértők szerint egyértelmű, hogy Ázsiában dől majd el a Föld megmentéséért folytatott küzdelem. Az
Ázsiai csendes-óceáni térségben
ugyanis található ugyanis a bolygón élő szárazföldi és tengeri állatfaj több mint fele. A trópusi vizekben az elmúlt időszakban felgyorsult az állatfajok kipusztulása,
ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a folyamatot megállítsák - állapították
meg nemrégiben az ENSZ környezetvédelmi és fejlesztési konferenciájának résztvevői is.

